
   6ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 

ΑΛΚΤΟΝΗ & ΑΙΓΟΘΕΝΩΝ 

     Σηλέφωνο: 210-2921965 

        ΦΑΞ:  210-2132545 

 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ 

ΓΙΑ 3ΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗ Γ΄ ΣΑΞΗ 

ΣΗΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ (14/4/2016 – 16/4/2016) 
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Παπαηηπήζειρ 

1. IQ Holidays 
4**** 

REX 

HOTEL 

Διαθέηει αζθάλιζη Αζηικήρ 

Εςθύνηρ καθώρ και Ππόζθεηη 

αζθάλιζη ζε   πεπίπηυζη 

αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ 

((Εςπυπαφκή Πίζηη). Ειδικό 

ζήμα λειηοςπγίαρ Σοςπιζηικού 

Γπαθείος ζε ιζσύ μέσπι 

28/11/2017     

78X140 140€ 

Δςο (2) δυπεάν 

ζςμμεηοσέρ για 

οικονομικά 

αδύναμοςρ μαθηηέρ   

2. At  Holidays 
4**** 

AKTI 

TAYGETOS 

Διαθέηει αζθάλιζη Αζηικήρ 

Εςθύνηρ καθώρ και Ππόζθεηη 

αζθάλιζη ζε   πεπίπηυζη 

αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ 

(Εςπυπαφκή Πίζηη). Ειδικό ζήμα 

λειηοςπγίαρ Σοςπιζηικού 

Γπαθείος ζε ιζσύ μέσπι 

31/10/2016     

77X125 125€ 

Σπειρ(3) δυπεάν 

ζςμμεηοσέρ για 

οικονομικά 

αδύναμοςρ μαθηηέρ   

Ένα 3μεπο για ηη 

λασειοθόπο αγοπά. 

Αεποποπικά 

ειζιηήπια ζε 

πεπίπηυζη έκηαηηρ 

ανάγκηρ 

3. 
Sm!le 

@cadimos 

4**** 

AKTI 

TAYGETOS 

Διαθέηει αζθάλιζη Αζηικήρ 

Εςθύνηρ. Δεν ςποβλήθηκε ειδικό 

ζήμα λειηοςπγίαρ Σοςπιζηικού 

Γπαθείος      

80X158  158€ 

 Καμία (0) δυπεάν 

ζςμμεηοσή για 

οικονομικά 

αδύναμοςρ μαθηηέρ   

1. Η Επιηποπή αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών, αποηελούμενη από ηη Διεςθύνηπια ηος σολείος, ηoν Τποδιεςθςνηή και 

ζςνοδό ηηρ εκδπομήρ ηηρ εκδπομήρ,  Αναγνυζηάκη Κυν/νο,  ηην καθηγήηπια κλάδος ΠΕ2 και ζςνοδό ηηρ εκδπομήρ, 

ηαμαηάκη Φιλία,  ηον Σαμία ηος ςλλόγος Γονέυν και Κηδεμόνυν, Κονδύλη Αςγοςζηίνο και ηοςρ Πποέδποςρ  ηυν 

5/μελών ςμβοςλίυν ηυν Μαθηηικών Κοινοηήηυν ηηρ Γ΄,  Γκένζιηρ Ναηαλία, Δπόζο Γεώπγιο και ηαμελάκη Ηλία. 

επέλεξε ηο Σαξιδιυηικό Γπαθείο AT HOLIDAYS, επειδή η πποζθοπά ηος πληποί ηοςρ όποςρ ηηρ πποκήπςξηρ και είναι η 

πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη.  Για ηούηο ζςνηάσηηκε η από 26-02-2016  ππάξη ηηρ Επιηποπήρ.  

2. Μεηά ηην εκπνοή ηηρ πποθεζμίαρ για ηην ςποβολή ενζηάζευν, έγινε η ηελική επιλογή ηος ηαξιδιυηικού γπαθείος και 

ζςνηάσθηκε η από 21/03/2016 ζύμβαζη οπγανυμένος ηαξιδιού (ιδιυηικό ζςμθυνηηικό), ζύμθυνα με ηην κείμενη 

νομοθεζία. 

3. Σο Ππακηικό ηηρ Επιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών και η ύμβαζη Οπγανυμένος Σαξιδιού (Ιδιυηικό 

ςμθυνηηικό) είναι ζηη διάθεζη οποιοςδήποηε έσει έννομο ζςμθέπον. 

4. Ο απιθμόρ ηος αζθαλιζηηπίος ζςμβολαίος επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ ηος Σαξιδιυηικού Γπαθείος είναι: 63330/91926 

Γαλάηζι, 21-03-2016 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ 

 

ΜΑΡΙΕΣΑ  Γ. ΠΑΠΠΑ 

 


