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Καππενήζι, 08-04-2022
Απιθ. Ππωη. 122
Πξνο
Σε Δ/λζε Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο
Επξπηαλίαο
(αλάξηεζε ζην Δηαδίθηπν)

Δ/λζε: Σέξκα Εζληθήο Αληηζηάζεσο
Σ.Κ.36100 - Καξπελήζη
Πιεξνθνξίεο: Παλαγησηή Αγάπε
Σει:22370.80986
email: mail@gym-karpen.eyr.sch.gr

Θέμα: «Ανάθεζη ηηρ ηπιήμεπηρ εκδπομήρ ζηο Ναύπλιο ηηρ Γ΄ Σάξηρ ηος 1ος Γςμναζίος
Καππενηζίος»
ην Καξπελήζη θαη ζην Γξαθείν ηεο Δηεπζύληξηαο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ Καξπελεζίνπ, ζήκεξα 08-042022, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:30 π.κ., ζπλήιζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ην ζθνπό απηό.
Η επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
1. Σελ 20883/Γ4/12-02-2020 Τ.Α. (ΦΕΚ 456/η.Β΄/13-02-2020) «Εθδξνκέο – Εθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο θαη κεηαθηλήζεηο καζεηώλ/ηξηώλ Δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Δεπηεξνβάζκηαο
Εθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ρώξαο».
2. Σελ πξνθήξπμε κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα κίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
κεηαθίλεζεο καζεηώλ (31 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί), νδηθώο από ην Καξπελήζη ζην Ναύπιην ζηηο
08/05/2022-10/05/2022 θαη επηζηξνθή.
3. Σηο δύν (2) πξνζθνξέο:
a. Γξαθείν Γεληθνύ Σνπξηζκνύ (Connection Travel). Η πξνζθνξά εζηάιε κέζσ e-mail, δελ
θαηαηέζεθε θάθεινο, όπσο δεηείηαη ζηελ πξνθήξπμε ζηελ παξάγξαθν 12 θαη γη’ απηόλ ηνλ
ιόγν ε Επηηξνπή ηελ απέξξηςε.
b. “ALKYONI TRAVEL AGENCY” ηνπ Νηθόιανπ Γ. Γαιάλε, ε νπνία θαηαηέζεθε ζε θιεηζηό
θάθειν ζηε Δηεύζπλζε ηνπ ρνιείνπ θαη πεξηιακβάλεη:
Δηακνλή ζην Ξελνδνρείν “Asteria Hotel” ζην Σνιό.
πλνιηθή ηηκή εθδξνκήο : 3379,00€ Κόζηνο αλά καζεηή: 109,00€.
4. Σν γεγνλόο πσο αλ θαη ε πξνθήξπμε δεηνύζε δηακνλή ζε μελνδνρείν εληόο ηεο πόιεο ηνπ Ναππιίνπ,
ιόγσ ηεο πιεξόηεηαο ησλ μελνδνρείσλ δελ ππήξραλ δηαζέζηκα δσκάηηα θαη ε δηακνλή ζην Σνιό
είλαη ε πιεζηέζηεξε ζηνλ αξρηθό πξννξηζκό,
απνθάζηζε νκόθσλα ηελ αλάζεζε ηεο εθδξνκήο ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν “ALKYONI TRAVEL
AGENCY” ηνπ Νηθόιανπ Γ. Γαιάλε, θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά 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 ηξεηο εκέξεο, κέρξη Σξίηε 12/04/2022 θαη ώξα 12:00 κ.κ. Οη ελζηάζεηο ζα πξέπεη λα
θαηαηεζνύλ ζην γξαθείν ηεο Δηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ.
Γηα ην ζθνπό απηό έγηλε ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη.
Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓΑΠΗ

ΣΑ ΜΕΛΗ
1. ΡΟΤΜΠΙΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2. ΚΟΣΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
3.ΚΑΡΕΣΟ ΚΩΝ/ΝΟ
4 ΚΑΡΕΣΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

