
 
 Θεζζαινλίθε 21/02/2018 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΤΣΙΚΗ ΘΔ/ΝΙΚΗ 
 

      Αξ. πξση :47 

1o ΕΠΑΛ ΤΚΕΩΝ   

Σαρ. δηεύζπλζε : Ηξώσλ Πνιπηερλείνπ & Γ. Ρίηζνπ 2   

                            56626 πθηέο Θεζζαινλίθεο   

Πιεξνθνξίεο    : . Μπνπιηαδάθεο   

Σειέθσλν        : (2310) 624751 (από: 14:15-19:45)   

Fax                   : (2310) 624751    
Δ-mail               : mail@1epal-sykeon.thess.sch.gr   

   

 
Ανηίγπαθο Ππακηικού Νο 08/21-02-2018 

Επιηποπήρ Επιλογήρ ηαξιδιυηικού γπαθείος για ηην εκπαιδεςηική επίζκετη 
ζηα πλαίζια ππογπάμμαηορ πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ 

 

ήκεξα ΣΕΣΑΡΣΗ 21/02/2018 θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή ηνπ 

1νπ ΔΠΑΛ πθεώλ ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη επηινγήο ηνπξηζηηθνύ 

γξαθείνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ησλ καζεηώλ ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ 

πθεώλ ζηα πιαίζηα ηεο κε α.π. 35/12-02-2018 πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ 

1νπ ΔΠΑΛ πθεώλ πνπ έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Δ. Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο 

Τ.Α. κε αξηζκό 33120/ΓΓ4/28-02-2017 ηνπ Τπ.Π.Δ.Θ όπσο δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 

681/η.Β.’/06-03-2017. 

Η Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ Πξάμε 07/16-02-2018 ηνπ Γ/ληή , απνηεινύκελε  από 

ηνπο: 

1) Μπνπιηαδάθε ηπιηαλό, Γ/ληή 1νπ ΔΠΑΛ πθεώλ, σο Πξόεδξν, 

2) Παλνύζν Σξύθσλα, εθπαηδεπηηθό ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ πθεώλ, 

3) Βνπιθίδνπ καξάγδα, εθπαηδεπηηθό 1νπ ΔΠΑΛ πθεώλ, 

4) Σεξεκπετδε Βαζίιεην, Πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, 

5) ηε καζήηξηα Καξάκαιε Βαζηιηθή, Πξόεδξν ηνπ 15κεινύο καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

παξέιαβε ηηο κέρξη ζήκεξα ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία όπσο 

θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Η Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη όια ηα πξαθηνξεία 

δηαζέηνπλ ηα πξνβιεπόκελα από ηελ Τ.Α. έγγξαθα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη αζηηθήο 

επζύλεο θαη θαηέζεζαλ Τ.Γ. όηη δηαζέηνπλ  ηα απαξαίηεηα εηδηθά ζήκαηα ιεηηνπξγίαο. 
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Πποηεινόμε

νο 

Ξενοδοσείο 

AMARYLIS 

HOTEL 

(ΣΟΛΟ) 

3*  

AMALIA HOTEL 

(ΣΤΡΙΝΘΑ) 

4* 

RITSA’S 

HOTEL 

(ΣΟΛΟ) 

2* 

 

COSMOS 

HOTEL 

(ΠΟΡΣΟ 

ΥΔΛΙ) 

4* 

GROVE 

SEASIDE 

HOTEL 

(ΓΡΔΠΑΝΟ) 4* 

ZORPIDIS 

TRAVEL 
  

100 € με 

πρωϊνό 

 

120 € με 

ημιδιατροφή 

120 € με 

ημιδιατροφή 
175 € με 

ημιδιατροφή 

ΣΙΓΓΔΛΡΙΩ

ΣΗ TOURS 

115 € με 

πρωϊνό 
 

   

DROMEAS 

TRAVEL  
 161 € με 

ημιδιατροφή 

   

 

Η Δπηηξνπή ζπλεθηηκώληαο :  

α) ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, 

β) ηα απνηειέζκαηα από ηελ έξεπλα αγνξάο πνπ έθαλε ζην δηαδίθηπν γηα ηα πξνηεηλόκελα 

μελνδνρεία 

γ) ηηο αλαθεξόκελεο πξνζθνξέο από ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία όπσο θαίλνληαη ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα  

νκόθσλα επέιεμε 

ηε δηακνλή ησλ καζεηώλ ζην μελνδνρείν COSMOS HOTEL θαη ην ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν 

ZORPIDIS TRAVEL. Οξίδεη επίζεο ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ηξηώλ εξγαζίκσλ εκεξώλ γηα 

ηελ θαηάζεζε ελζηάζεσλ (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ε Γεπηέξα 26/2/2018) 

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη ην παξαπάλσ πξαθηηθό. 

 

Ο Γηεπζπληήο      Σα κέιε    

      1) Βνπιθίδνπ καξώ   ΣΤ 

      2) Παλνύζνο Σξύθσλαο  ΣΤ 

. Μπνπιηαδάθεο     3) Σεξεκπετδεο Βαζίιεηνο.  ΣΤ 

      4) Σνρνπκηδήο Γεώξγηνο  ΣΤ 


