
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

ΠΡΑΞΗ  1η   

         Σήμερα ημέρα Παρασκευή 02-11-18 και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε στο 

γραφείο της Διευθύντριας  του Σχολείου  η  Επιτροπή για την αξιολόγηση  και 

την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς,  

για την μετακίνηση των μαθητών στην πενθήμερη επίσκεψη της Γ’ τάξης στη 

Θεσσαλονίκη από 12-16 Φεβρουαρίου 2019 με μέλη: 

1. Τη  Διευθύντρια του Σχολείου,   Φωτοπούλου Άννα 

2. Τον συνοδό καθηγητή,  Βασιλειάδη Γεώργιο 

3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων,  Δήμα Βασίλειο 

4. Τον Πρόεδρο του Μαθητικού Συμβουλίου,   Ρέππα Αναστάσιο 

   

Η επιτροπή άνοιξε  τις προσφορές που καταγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

12-16/02/2019 

Ταξιδιωτικό Γραφείο Ξενοδοχείο Πρωϊνο Ημιδιατροφη 
Τιμή ανά 

μαθητή (€) 

Zafiris Tours Kinissis √ √ 274 

Connection Travel Capsis √ √ 257 

Σταυρόπουλος Θεοδ. 
Kinissis √ √ 273 

Capsis √ √ 280 

NAI Travel Imperial Palace √  262 

 Argolida Travel 

 Capsis √ √ 282,20 

Kinissis √ √ 275 

Imperial Palace √ √ 336 

 

 και αφού τις αξιολόγησε ανακήρυξε μειοδότη το Γραφείο Γενικού Τουρισμού 

Connection Travel με προσφορά  257 ευρώ ανά μαθητή σε ξενοδοχείο 4* με 

ημιδιατροφή.   

          Η  Διευθύντρια,                                                    Τα μέλη 

                                                                      Βασιλειάδης Γεώργιος 

          Φωτοπούλου Άννα                                     Δήμας Βασίλειος 

                                                                                  Ρέππας Αναστάσιος 



 
 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΤ 12-45-Ε60-00-00126-0-0 

 
 
Προς: 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ                                                     Ναύπλιο   31.10.2018 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
Για την διεξαγωγή 5ήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη, που θα πραγματοποιήσει το σχολείο σας, όπως 

αυτή περιγράφεται στο με αρ. πρωτ. 243/24-10-2018 έγγραφο του σχολείου σας που είναι αναρτημένο 

στο διαδίκτυο, αποδεχόμενοι όλους τους όρους του, το γραφείο μας σας προσφέρει τα ακόλουθα και 

σύμφωνα με  όλες τις από το νόμο προϋποθέσεις, βάση της αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική 

Απόφαση. 

ΧΡΟΝΟΣ: 12/02/19 έως 16/02/19 
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ΕΝΑ πολυτελές, ιδιόκτητο, ειδικό τουριστικό λεωφορείο. 
 
Κόστος εκδρομής για 26 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές 
 

 Για το ξενοδοχείο  KINISSIS 4*,   
Κόστος ανά μαθητή 240,00 €   | Συνολικό κόστος: 6.240,00 € ( ΧΩΡΙΣ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ) 
Κόστος ανά μαθητή 274,00 €   | Συνολικό κόστος: 7.124,00 € ( ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ) 

 

 Για το ξενοδοχείο  PORTO 5*,   
Κόστος ανά μαθητή 285,00 €   | Συνολικό κόστος: 7.410,00 € ( ΧΩΡΙΣ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ) 
Κόστος ανά μαθητή 300,00 €   | Συνολικό κόστος: 7.800,00 € ( ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ) 

 

 Για το ξενοδοχείο  GRAND PALACE 5*,   
Κόστος ανά μαθητή 280,00 €   | Συνολικό κόστος: 7.280,00 € ( ΧΩΡΙΣ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ) 
Κόστος ανά μαθητή 305,00 €   | Συνολικό κόστος: 7.930,00 € ( ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ) 

 
 
 
Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει: 

 Περιηγήσεις και μετακινήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο έγγραφο του σχολείου σας, με 
ειδικό τουριστικό λεωφορείο 53 θέσεων και δύο οδηγούς, που έχει όλες τις από το νόμο 
προδιαγραφές και έγγραφα (ΚΤΕΟ, ασφάλεια κλπ), για τις μεταφορές σχολικών εκδρομών.  

 Το συνολικό κόστος του λεωφορείου μετά  των διοδίων, τροφής και διανυκτέρευσης 
οδηγών, έξοδα πάρκιν κλπ    

 Το λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί για τις μετακινήσεις όπως αυτές περιγράφονται στην 

προκήρυξη του σχολείου. 

 Διαμονή 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, σε τρίκλινα κατά βάση και 
τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές &  μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

 Πλούσιο μπουφέ για το πρωινό σας,  στο ξενοδοχείο. 



 Ημιδιατροφή μόνο σε περίπτωση που την επιλέξετε. 
 Τις παροχές του ξενοδοχείου της επιλογής σας. 
 Δωρεάν συμμετοχή τριών συνοδών καθηγητών, χωρίς επιβάρυνση των μαθητών. 
  ΦΠΑ  

 Ευθύνης διοργανωτή και ασφάλεια ασθένειας, ατυχήματος και ασφάλεια 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους συμμετέχοντες. 

 
Πολιτική πληρωμής και ακυρώσεων: 
Εφ’ όσον επιλεχθεί το γραφείο μας, με την υπογραφή του συμφωνητικού καταβάλλεται το 50% της 
συνολικής τιμής. Επτά ημέρες πριν την αναχώρηση το άλλο 30%, και το υπόλοιπο 20% δύο ημέρες 
μετά το πέρας της εκδρομής.  
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφθεί μετά την ανάθεση όπου και θα αναφέρεται το όνομα της 
ασφαλιστικής εταιρείας και o αριθμός συμβολαίου για την Αστική και Επαγγελματική ευθύνη του 
γραφείου μας απέναντι σας. Στην συνέχεια με δική μας ευθύνη θεωρείται από την οικεία ΔΟΥ, και 
ένα αντίγραφο θεωρημένο παραδίδετε στο σχολείο.    
Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και είκοσι ημέρες 
πριν την διεξαγωγή της, οι απαιτήσεις της επιχείρησης ανέρχονται στο  30% της συνολικής τιμής. 
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου μαθητή 20 ημέρες πριν την αναχώρηση επιστρέφεται 100% της 
κατ’ άτομο τιμής συμμετοχής, μέχρι επτά (7) ημέρες πριν την αναχώρηση το 40% της κατ΄ άτομο 
τιμής συμμετοχής, μέχρι τέσσερες ημέρες πριν την αναχώρηση δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων 
και παρακρατείτε όλο το ποσό της κατ’ άτομο συμμετοχής   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 H όποια αλλαγή στον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών επιφέρει αλλαγή και της κατά 

άτομο τιμής. 
 Μετά το πέρας της εκδρομής θα εκδοθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά. 
 Υπάρχει δυνατότητα παροχής ημιδιατροφής με ανάλογη επιβάρυνση για κάθε ξενοδοχείο. 

 
 

 
 
 
 
Για το ZAFIRIS TOURS 
 
Άγγελος Ζαφείρης 
ZAFIRIS TOURS 
11 Sid. Merarchias str. 

Nafplio   21 100 

Tel. +2752022221 

Fax +2752023805 

 zaf-tour@otenet.gr 

www.zafiris-tours.gr 

 

 
 
 

 
 

mailto:zaf-tour@otenet.gr


Argolida travel 

Διεύθυνση :Χατζή 16 , Άργος-  Τηλ & fax: 2751024712 

Κιν.6977606317     e-mail:info@argolidatravel.gr 

αρ.αδ:1245 Ε60000034601 

Άργος 31/10/2018 

ΠΡΟΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

ΘΕΜΑ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

               Σας γνωστοποιούμε την οικονομική μας προσφορά σχετικά με την 5ήμερη 

εκπαιδευτική  επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη& τους γύρω προορισμούς , σύμφωνα με 

το πρόγραμμα με ημερομηνία διεξαγωγής 12/02/2019 έως 16/02/2019. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ :26 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ :3 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Την μεταφορά, αλλά και τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της 

εκδρομής , με ένα  πολυτελές  ιδιόκτητο ή μισθωμένο λεωφορείο 50 θέσεων 

που πληρεί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές ασφαλείας, τα έγγραφα 

καταλληλότητας  , ΚΤΕΟ και είναι ασφαλισμένο σε ελληνική ασφαλιστική 

εταιρία που καλύπτει πλήρως τον αριθμό μαθητών και συνοδών καθηγητών     

 Διαμονή τεσσάρων διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο της επιλογή σας ,με 

μαθητές κατανεμημένους σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια και καθηγητές σε 

μονόκλινα  

 Δυο έμπειρους οδηγούς 

 ΦΠΑ 24% και λοιπούς φόρους, διόδια  και τυχόν πάρκιν κλπ 

 Ασφάλεια ευθύνης διοργανωτή  από την  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ με 

αριθ.ασφ.91859. 

 

Δωρεάν οι 3 συνοδοί καθηγητές 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Το 50% του συνολικού ποσού με την υπογραφή του συμφωνητικού 

το υπόλοιπο 40% πέντε ημέρες πριν την διεξαγωγή της εκδρομής 



το υπόλοιπο 10%  μετά το πέρας της εκδρομής ως εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

 Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής παρακρατείται η προκαταβολή 

 Όποια αλλαγή στο αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών επιφέρει αλλαγή στην κατά 

άτομο τιμή  

 Το γραφείο υποχρεούται στην έκδοση νομότυπων αποδείξεων και στην υπογραφή 
ιδιωτικού συμφωνητικού θεωρημένο από ΔΟΥ  

 Σε περίπτωση αναβολής της εκδρομής λόγω υπαιτιότητας του σχολείου ή  καιρικών 

συνθηκών  γίνεται κατ’ ιδίαν συνεννόηση για νεότερη τυχόν ημερομηνία διεξαγωγής . 

 Το λεωφορείο θα βρίσκεται καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής με δύο οδηγούς , 

σύμφωνα με το πρόγραμμα, στη διάθεση του σχολείου.  

            

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ ΜΕ 
ΠΡΩΙΝΟ (για 
26 μαθητές ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ(για 26 
μαθητές ) 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

MEDITERRANEAN 
PALACE  5* 

327,40ευρω 8512,40ευρω 371,60ευρω 9661,60ευρω 

GRAND HOTEL 
PALACE  5* 

290,20ευρω 7545,20ευρω 306ευρω 7956,00ευρω 

PORTO PALACE 
HOTEL 5*  

285,70ευρω 7428,20ευρω 301,70ευρω 7844,20ευρω 

CAPSIS HOTEL 4* 254,20ευρω 6609,20ευρω 282,20ευρω 7337,20ευρω 

KINISSIS  PALACE 
4* 

241,00ευρω 6266,00ευρω 275ευρω 7150ευρω 

a.d Imperial 
Palace 4* 

282,50ευρω 7345,00ευρω 336ευρω 8736,00ευρω 

     

                 Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται ξεναγήσεις, και τυχόν είσοδοι σε 

μουσεία, ναούς, και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και ο ειδικός φόρος διαμονής ανά 

διανυκτέρευση που κυμαίνεται στα 3 η 4ευρώ/ ανά δωμάτιο που εξοφλείται απευθείας από τον 

πελάτη . 

 

 

                                                                                                              ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Για το Argolida travel 

ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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