
  

ΠΡΑΚΣΗΚΟ   ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ   ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
    Σηη  Φιλιππιάδα  ζήμεπα  23/ 11/ 2016  ημέπα  Τεηάπηη και  ώπα  12.30 μ.μ. ζηο  

 2ο Γςμνάζιο    ζςνήλθε  η  επιηποπή  πος  είσε  οπιζηεί  με  ηην  ςπ΄απιθμ. 2 / 22 -11 - 

2016  ππάξη ηος  Διεςθςνηή, αποηελούμενη  από  ηον  Διεςθςνηή  ηος  ζσολείος  κ. 

Τζιόγκα  Χπήζηο, ηοςρ  ζςνοδούρ  καθηγηηέρ  κ . Σοςκοςβέλο Ιυάννη,  Φακή Βαΐα  και   

και  ηον  κ. Πεηζούκη Χπήζηο υρ  εκππόζυπο  ηος  Σςλλόγος  Γονέυν  και  Κηδεμόνυν 

και  ηοςρ  μαθηηέρ  Τζεβπενίδη Λάμππο, Ψάληη Παναγιώηη και Νηάηζη Λαμππινή , υρ  

εκπποζώποςρ  ηυν  μαθηηών,  για  να  αξιολογήζει  ηιρ  πποζθοπέρ  ηυν  ηοςπιζηικών  

γπαθείυν  πος αθοπούν    ηην εκπαιδεςηική εκδπομή ηος ηος  ζσολείος  μαρ  , ζηα πλαίζια 

διδακηικήρ επίζκετηρ ζηα Ιυάννινα ζηιρ 13 -12-2016. 

   Ο Διεςθςνηήρ αθού ενημέπυζε ηην  για ηιρ ιζσύοςζερ εγκςκλίοςρ πος αθοπούν ζηην 

διαδικαζία επιλογήρ ππακηοπείος, καηέθεζε ππορ αποζθπάγιζη και μελέηη πένηε (5) 

ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ  από ηα ππακηοπεία  πος αθοπούν ηη  μεηαθοπά  ηυν  μαθηηών  

και  ζςνοδών  ζηα Ιυάννινα. 

 

1.   KARYATIS TRAVEL  

   Σςνολική  ηιμή (3 λευθοπεία): 690 € 

            Τιμή  ανά μαθηηή:  5.48+1.5=6.98 € 

 

2. SCARPOS  

  Σςνολική  ηιμή (3 λευθοπεία): 750 € 

             Τιμή  ανά μαθηηή:  5.95+1.5=7.45 € 

 

3. KOSMAS TOURS 

  Σςνολική  ηιμή (3 λευθοπεία):  600 €   

             Τιμή  ανά μαθηηή:  4.76+1.5=6.26 € 

 

4. Κ.Σ.Δ.Λ. Ν. ΠΡΔΒΔΕΑ Α.Δ.  

«ΝΗΚΟΠΟΛΗ ΣΟΤΡ. ΓΡΑΜ. ΜΔΠΔ» 

  Σςνολική  ηιμή (3 λευθοπεία): 450 € 

            Σιμή  ανά μαθητή:  3.57+1.5=5.07 € 

 

5. ΜΑΝΓΑΛΟ TOURS 

  Σςνολική  ηιμή (3 λευθοπεία) :  660  €  

       Τιμή  ανά μαθηηή:  5.24+1.5=6.74 € 

 

 



   Η παπαπάνυ επιηποπή αθού μελέηηζε διεξοδικά ηιρ πποζθοπέρ ηυν ππακηοπείυν και 

αθού έλαβε ςπότη ηηρ ηην αζθάλεια, ηο ζςμθέπον ηυν  μαθηηών ηος Σσολείος και ηην 

αξιοπιζηία ηυν ππακηοπείυν 

Απουάσισε ομόυωνα 

   να  αναθέζει   ζηο  ηοςπιζηικό  Γπαθείο   Κ.Σ.Δ.Λ. Ν. ΠΡΔΒΔΕΑ Α.Δ.  «ΝΗΚΟΠΟΛΗ 

ΣΟΤΡ. ΓΡΑΜ. ΜΔΠΔ» ηην  διενέπγεια  ηηρ εκπαιδεςηικήρ  εκδπομήρ ηυν  μαθηηών ζηα 

Ιυάννινα γιαηί   ππόζθεπε   ηην πιο  ζςμθέποςζα  ηιμή  ηυν  5.07  €  ανά  μαθηηή και  

πληποί  ηιρ  πποϋποθέζειρ  για  ηην  αζθαλή  μεηακίνηζη  ηυν  μαθηηών.    

 

   Ο  Ππόεδπορ                                                                                 Τα  μέλη 

 

 Τζιόγκαρ Χπήζηορ                                  Σοςκοςβέλορ Ιυάννηρ              Φακή Βαΐα 

        
                                                            
                                                              Χπήζηορ Πεηζούκηρ           Τζεβπενίδηρ Λάμππορ 
 

 

      Ψάληηρ Παναγιώηηρ     Νηάηζη Λαμππινή 


