
Επιλογή πρακτορείου για μετακίνηση μαθητών στη Γερμανία 

Στο Πειραιά σήμερα, Πέμπτη 06 Δεκεμβρίου 2018, μεταξύ αφενός του πρακτορείου 

ταξιδίων (διοργανωτή) Globetrotter Tours (Μ.Η.Τ.Ε. 0207Ε60000526800) το οποίο εδρεύει 

στον Πειραιά (Μακράς Στοάς 5), και εκπροσωπείται νόμιμα απλό τον κ. Πετράκη Ζαφείρη και 

αφετέρου του Ζαννείου Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά (σχολείο) που εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Διευθυντή του, κο Ιωάννη 

Φριλίγκο,  συμφωνήθηκε το κόστος της εκδρομής στα 630€. 

Ακολουθεί η σχετική πράξη: 

Σήμερα, 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Γραφείο του 

Διευθυντή κου Φριλίγκου Ιωάννη συνεδρίασε η ορισθείσα επιτροπή για την αξιολόγηση 

προσφορών για εκδρομές και μετακινήσεις μαθητών, η οποία αποτελείται από τους 

καθηγητές Φράνκε Παρασκευή ΠΕ07 και Μιχαηλίδη Αναστάσιο ΠΕ02, την ορισθείσα για τον 

σκοπό αυτό από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων κα Παπαχρηστοπούλου Χαρίκλεια και 

το μαθητή του Γ2 Μιτιτενίδη Ευάγγελο, προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές για τη 

μετακίνηση 30 μαθητών και 3 εκπαιδευτικών συνοδών στη Γερμανία (Φρανκφούρτη, Βόννη, 

Κολωνία, Ντύσελντορφ) από 8 Μαΐου 2019 έως 12 Μαΐου 2019 στο πλαίσιο του 

προγράμματος “Γερμανία: Ιστορία – Τέχνη – Πολιτισμός” το οποίο υλοποιεί ο Όμιλος 

Γερμανικής Γλώσσας κατά το σχολικό έτος 2018–2019. Κατέθεσαν προσφορές τα ταξιδιωτικά 

γραφεία Hellas Ferries Center Travel Shipping Ltd, Globetrotter Travel, Travelway Tourism and 

Shipping και Vivi – Vi Travel. Οι προσφορές αποσφραγίστηκαν και η επιτροπή αξιολόγησης, 

αφού συνεκτίμησε την πληρότητα των κατατεθειμένων προσφορών αναφορικά με τις 

προδιαγραφές, την ποιότητα, το εύρος και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

αποφάσισε ομόφωνα η μετακίνηση στη Γερμανία να ανατεθεί στο ταξιδιωτικό πρακτορείο 

Globetrotter Travel. Αναλυτικότερα η επιλεγείσα προσφορά, πληροί τις προϋποθέσεις της   

υπ’ αρ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, ΦΕΚ 681, τ.6/6-3-2017 Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ, οι ασφαλιστικές 

καλύψεις κρίνονται ικανοποιητικές και το κόστος της εκδρομής ανέρχεται στα 630€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με πρωινό και γεύμα για το σύνολο των μαθητών και των 

συνοδών εκπαιδευτικών, οπότε κρίνεται λογική. 


