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Θέμα: «Ανάθεζη ηηρ ηπιήμεπηρ εκδπομήρ ζηο Ναύπλιο ηηρ Γ΄ Σάξηρ ηος 1
ος

 Γςμναζίος 

Καππενηζίος» 
 

ην Καξπελήζη θαη ζην Γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Καξπελεζίνπ ζήκεξα 17-03-

2023 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 ζπλήιζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ην ζθνπό απηό. 

Ζ επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

1. Σελ 20883/ΓΓ4/12-02-2020 Τ.Α. (ΦΔΚ 456/η.Β΄/13-02-2020) «Δθδξνκέο – Δθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο θαη κεηαθηλήζεηο καζεηώλ/ηξηώλ Γεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ρώξαο». 

2. Σελ πξνθήξπμε κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα κίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κεηαθίλεζεο καζεηώλ (48 καζεηέο θαη 4 ζπλνδνί), νδηθώο από ην Καξπελήζη ζην Ναύπιην ζηηο 

28/04/2023-30/04/2023 θαη επηζηξνθή. 

3. Σηο δύν (2) πξνζθνξέο: 

a. “Karpenisi tours” ηνπ Κνπηζνύκπα Γεκήηξηνπ, ε νπνία θαηαηέζεθε ζε θιεηζηό θάθειν ζηε 

Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ θαη πεξηιακβάλεη:  

 

Γηακνλή ζην Ξελνδνρείν “Frini Hotel” ζην Σνιό Αξγνιίδαο ή ζην “ Hotel Paradise Lost” 3* 

ζην Σνιό Αξγνιίδαο.  

πλνιηθή ηηκή εθδξνκήο: 5232,00€ . Κόζηνο αλά καζεηή: 109,00€. 

 

b. “ALKYONI TRAVEL AGENCY” ηνπ Νηθόιανπ Γ. Γαιάλε, ε νπνία θαηαηέζεθε ζε 

θιεηζηό θάθειν ζηε Γηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ θαη πεξηιακβάλεη: 

 

Γηακνλή ζην Ξελνδνρείν “FLISVOS ROYAL 4*” ζην Σνιό Αξγνιίδαο. 

πλνιηθή ηηκή εθδξνκήο : 6768,00€  Κόζηνο αλά καζεηή: 141,00€. 

 

Γηακνλή ζην Ξελνδνρείν “TOLON HOLIDAYS 4*” ζην Σνιό Αξγνιίδαο. 

πλνιηθή ηηκή εθδξνκήο: 6192,00€. Κόζηνο αλά καζεηή: 129,00€. 

 

Γηακνλή ζην Ξελνδνρείν “EPIDAVRIA 3*” ζην Σνιό Αξγνιίδαο. 

πλνιηθή ηηκή εθδξνκήο: 5424,00€. Κόζηνο αλά καζεηή: 113,00€. 

 

4. Σν γεγνλόο όηη αλ θαη πξνβιέπνληαη θαη’ ειάρηζην ηξεηο (3) πξνζθνξέο, ππάξρεη απξνζπκία ησλ 

ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξέο,  

 

Πξνο 

Σε Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

Δπξπηαλίαο 

(αλάξηεζε ζην Γηαδίθηπν) 

mailto:mail@gym-karpen.eyr.sch.gr


απνθάζηζε νκόθσλα ηελ αλάζεζε ηεο εθδξνκήο ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν “Karpenisi tours” ηνπ 

Κνπηζνύκπα Γεκήηξηνπ, θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά νηθνλνκηθά πην ζπκθέξνπζα θαη ζύκθσλε κε ηελ 

πξνθήξπμε ηεο εθδξνκήο.  

 

Τπελζπκίδεηαη όηη βάζεη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 ηεο πξναλαθεξζείζαο Τ.Α. ε πξνζεζκία γηα 

πηζαλέο ελζηάζεηο ιήγεη ζε ηπειρ ημέπερ, μέσπι Σεηάπηη 22/3/2023 και ώπα 13:00μμ. Οη 

ελζηάζεηο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ.  

 

            Γηα ην ζθνπό απηό έγηλε ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη. 

 

 

                 Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΑ ΜΔΛΖ 
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