
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη, 

η  οποία έχει προγραμματισθεί για το διάστημα από 12 μέχρι και 16-12-2018, 

παρελήφθησαν οι παρακάτω προσφορές για τη μετακίνηση και τέσσερεις 

διανυκτερεύσεις 82 μαθητών και μαθητριών και 5 συνοδών εκπαιδευτικών: 

( Συνολική τιμή ανά μαθητή) 

1. ‘’CONNECTION TRAVEL ’’   

 α)  Ξενοδοχείο:   Grand Hotel Palace  (5*)    269,00 €  

 

 

 

+ Φόρος διαμονής για 

όλα τα ξενοδοχεία 

 

 β)  Ξενοδοχείο:  Avalon Hotel      (4*)                                                       190,00 €   

 γ)  Ξενοδοχείο:  Sun Beach           (4*) 157,00 €   

 δ)  Ξενοδοχείο:  Ambassador          (3*)  169,00 €   

 ε)  Ξενοδοχείο:  Heaven Hotel     (3*)                                                         171,00 €   

στ) Ξενοδοχείο:  Four Season       (3*)                                                         155,00 €   

ζ)  Ξενοδοχείο:  Athina Airport     (3*)                                                         173,00 €   

η)  Ξενοδοχείο:  Vergina Hotel     (3*)                                                         218,00 €   

   

2. ‘’Kosmas  tours’’   

α)  Ξενοδοχείο:  Sun Beach          (4*)  148,00 €    

β)  Ξενοδοχείο:  Αssebly               (3*) 130,00 €    

   

     3.  ‘’MANDALOS  TOURS’’    

α)  Ξενοδοχείο:  Imperial                (4*)                                                         202,00 €  

β)  Ξενοδοχείο:  Sun Beach             (4*)  150,00 €  

δ) Ξενοδοχείο:  Αssebly                   (3*)  134,00 €  

   

4. ‘’ HOULIARAS TOURS ’’    

α)  Ξενοδοχείο:   Grand Hotel Palace  (5*)     211,00 €    

 

+ Φόρος διαμονής για 

όλα τα ξενοδοχεία   

β)  Ξενοδοχείο:  Imperial                 (4*)                                                        194,00 €   

γ)  Ξενοδοχείο:  Sun Beach              (4*)  149,00 €   

δ) Ξενοδοχείο:  Αssebly                   (3*) 129,00 €   

ε) Ξενοδοχείο:  Filippos                   (3*)  114,00 €    
   

       



 5.  ‘’Papadimas  Vacances’’ 
α)  Ξενοδοχείο:   Grand Hotel Palace  (5*)     214,50 €  

β)  Ξενοδοχείο:  Sun Beach             (4*)  145,50 €  

γ)  Ξενοδοχείο:  Imperial                 (4*)                                                        195,50 €  
δ) Ξενοδοχείο:  Αssebly                   (3*) 128,50 €  

 

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε με τη υπ’ αριθ. 2/31-10-2018 πράξη του  
Διευθυντή, για την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών, συνεδρίασε στις 01-
11-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα  12:30΄ (Πράξη 3/01-11-2018) και αφού άνοιξε 
όλες τις προσφορές και διαπίστωσε την νομιμότητά τους, έκρινε σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της προκήρυξης και κατέληξε στην επιλογή του ξενοδοχείου Sun 
Beach, για το οποίο υπήρχε προσφορά όλων των γραφείων τουρισμού, οπότε και 
επιλέγοντας την πλέον οικονομική προσφορά, αποφάσισε την ανάθεση της 
διοργάνωσης της εκδρομής στο τουριστικό γραφείο «Papadimas Vacances» με το 
ξενοδοχείο Sun Beach, γραφείο το οποίο παρέχει ασφάλεια και εγγυήσεις για την 
σωστή και ομαλή  πραγματοποίηση της εκδρομής. 

 
  

 

 

 


