
ΠΡΑΞΗ 2
η
 (20/11/2018) 

 

 

Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών και επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου, 

για την πραγματοποίηση πενταήμερης εκδρομής της Γ’ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη 15-19/12/2018».  

 

Στην Ιτέα και στο γραφείο του Λυκείου σήμερα Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, ο υπογραφόμενος Αρτινόπουλος 

Γεώργιος, Διευθυντής  του Λυκείου, αφού έλαβα υπόψη την υπ’αριθμ. 33120/ΓΔ4 /06-03-2017 Υπουργική 

Απόφαση, και ειδικότερα το άρθρο 13  

 

α π ο φ α σ ί ζ ω: 

 

Συγκροτώ την επιτροπή για το παραπάνω θέμα ως εξής :  

Πρόεδρος: Αρτινόπουλος Γεώργιος  

Συνοδοί καθηγητές: Σκώττη Καλοτίνα, Οικονόμου Λουκάς 

Εκπρόσωποι Μαθητικού Συμβουλίου:  Θεοχάρη Ευθυμία, Ιατρίδης Οδυσσέας 

Εκπρόσωπος Γονέων και Κηδεμόνων:  Ευστάθιος Μαλάκης 

 

Η επιτροπή αφού αξιολόγησε τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων:  

 

1. KALPOUZOS TOURS (Δεν συμπεριλαμβάνεται φόρος διαμονής) 

Hotel Porto Palace 4* με τιμή κατ’ άτομο € 226,00(πρωινό) / 258,00 (ημιδιατροφή) 

Hotel MINERVA 4* με τιμή κατ’ άτομο € 205,00(πρωινό) / 221,00 (ημιδιατροφή) 

Hotel Imperial 4* με τιμή κατ’ άτομο € 235,00(πρωινό)  

Hotel Tobacco 4* με τιμή κατ’ άτομο € 235,00(πρωινό)  

2. Connection Travel  (Δεν συμπεριλαμβάνεται φόρος διαμονής) 

 Grand Hotel 5*DeLux με τιμή κατ’ άτομο € 219,00(πρωινό) / 219,00 (ημιδιατροφή) 

Hotel Porto Palace 4* με τιμή κατ’ άτομο € 209,00(πρωινό) / 229,00 (ημιδιατροφή) 

Hotel MINERVA 4* με τιμή κατ’ άτομο € 179,00(πρωινό) / 209,00 (ημιδιατροφή) 

Hotel Imperial 4* με τιμή κατ’ άτομο € 199,00(πρωινό)  

Anatoli Hotel 4& με τιμή κατ’ άτομο € 223,00(πρωινό) / 251,00 (ημιδιατροφή) 

(10 μισές συμμετοχές κατά 50% για μαθητές με οικονομικά προβλήματα) 

3. Lokris Travel:  ( Συμπεριλαμβάνεται φόρος διαμονής) 

Hotel Porto Palace 4*LUX με τιμή κατ’ άτομο € 195,00(πρωινό) / 215,00 (ημιδιατροφή) 

Hotel MINERVA 4* με τιμή κατ’ άτομο € 177,00(πρωινό) / 197,00 (ημιδιατροφή) 

Hotel Imperial 4* με τιμή κατ’ άτομο € 214,00(πρωινό)  

Hotel Tobacco 4* με τιμή κατ’ άτομο € 198,00(πρωινό)  

(4 μισές συμμετοχές κατά 50% για μαθητές με οικονομικά προβλήματα) 

    4.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ:(Δεν συμπεριλαμβάνεται φόρος διαμονής) 

Grand Hotel 5*DeLux με τιμή κατ’ άτομο € 240,00(πρωινό) / 255,00 (ημιδιατροφή) 

(4 μισές συμμετοχές κατά 50% για μαθητές με οικονομικά προβλήματα) 

    5.Grefis Holidays : (Δεν συμπεριλαμβάνεται φόρος διαμονής) 

     KORNILIOS PALACE 4* με τιμή κατ’ άτομο € 219,00 (ημιδιατροφή) 

(4 μισές συμμετοχές κατά 50% για μαθητές με οικονομικά προβλήματα) 

    6. VLASSOPOULOS: (Δεν συμπεριλαμβάνεται φόρος διαμονής) 

    ATHLOS HOTEL  4*SUP με τιμή κατ’ άτομο € 220,00 (ημιδιατροφή) 

(4 μισές συμμετοχές κατά 50% για μαθητές με οικονομικά προβλήματα) 

    7.IQ HOLIDAYS: (Δεν συμπεριλαμβάνεται φόρος διαμονής) 

    ATHLOS HOTEL  4*SUP με τιμή κατ’ άτομο € 200,00 (ημιδιατροφή) 

     KORNILIOS PALACE 4* με τιμή κατ’ άτομο € 195,00 (ημιδιατροφή) 

   ( 4  μισές συμμετοχές κατά 50% για μαθητές με οικονομικά προβλήματα) 

 

                                                                 

 

 



 

                                                                           Επέλεξε: 

 

Την προσφορά του Lokris Travel: Hotel Porto Palace 4*LUX με τιμή κατ’ άτομο € 215,00 

(ημιδιατροφή), τέσσερις δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά αδύνατους μαθητές συν δωμάτιο για 

ΑΜΕΑ μαζί με το συνοδό, ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης και παροχών, που 

διασφαλίζει την παροχή ξενοδοχείου με τις προδιαγραφές που έχουν ζητηθεί και βρίσκεται στην πιο κοντινή 

απόσταση από το κέντρο της πόλης.  

      

 O    Διευθυντής                                                     Τα μέλη της επιτροπής 

 

 Γεώργιος Αρτινόπουλος                                          1. Καλοτίνα Σκώττη 

 

                                                                                  2. Λουκάς Οικονόμου 

 

                                                                                  3. Ευθυμία Θεοχάρη 

 

                                                                                  4. Οδυσσέας Ιατρίδης 

 

                5.  Ευστάθιος Μαλάκης 

 


