
1ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΣΟΒΟ ΣΤΙΣ 18-19 ΚΑΙ 20/04/2019. 
 

Σύμφωνα με την 39/28-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας,  
κατατέθηκαν στη διευθύντρια προσφορές από τρία (3) ταξιδιωτικά γραφεία  σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα:  
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Παρατηρήσεις 

1 
EFTHIMIOU 
TRAVEL 

 ΝΑΙ   

Μεταφορά με 
πούλμαν 
ανάλογης 
χωρητικότητας. 

  Κατάλυμα/Κατηγορία     

  
ALEXIOS HOTEL/3*(ΙΩΑΝ) 

 
 4.396 78,50 

Πρωινό – οι 
μαθητές σε 
τετράκλινα & 
τρίκλινα δωμάτια  

  

PALLADION 
HOTEL/3*(ΙΩΑΝ) 

 

 4.116 73,7 

Πρωινό – οι 
μαθητές σε 
τετράκλινα & 
τρίκλινα δωμάτια 

2 
TIROGIANNIS  
TOURS  ΝΑΙ   

Μεταφορά με 
υπερυψωμένο-
κλιματιζόμενο 
λεωφορείο 62 
θέσεων. 

  Κατάλυμα/Κατηγορία     

  
ALEXIOS HOTEL/3*(ΙΩΑΝ) 

 
 3.864 69 

Πρωινό – οι 
μαθητές σε 
τρίκλινα κατά 
βάση  δωμάτια. 

  

GRAND PALLADION 
HOTEL/3*(ΙΩΑΝ) 

 

 4.000 71,43 

πρωινό - οι 
μαθητές σε 
τρίκλινα κατά 
βάση δωμάτια  

  

OLYMPIC HOTEL 
/4*(ΙΩΑΝ) 

 

 4.718 84,25 

Πρωινό – οι 
μαθητές σε 

τρίκλινα κατά 
βάση  δωμάτια 



3. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ  
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

 ΝΑΙ   

Μετακίνηση με 
υπερσύγχρονο 
υπερυψωμένο 
κλιματιζόμενο 
λεωφορείο 65 
θέσεων 

  Κατάλυμα/Κατηγορία     

  
ALEXIOS HOTEL/3*(ΙΩΑΝ) 

 
 3.841,6 68,6 

πρωινό - οι 
μαθητές σε 
τρίκλινα και 
τετράκλινα 
δωμάτια 

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών η οποία ορίστηκε με την πράξη 8η – 31/1/2019 σύμφωνα 

με την 33120/ΓΔ4/06-03-2017 Υ.Α., αποτελούμενη από την Διευθύντρια του Σχολείου κ. Τσιούντου 

Αν. ως πρόεδρο, τους συνοδούς Εκπαιδευτικούς της εκδρομής κα Γιολδάση Γιαννούλα και  κ. 

Ελευθερίου Βασίλειο, τους μαθητές  Βούρδα Αλέξανδρο και Ντέλλα Απόστολο  της Α ΄Τάξης και 

την εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κα Τσουρή Καραμπινά Μαρία, με σκοπό την 

επιλογή καταλληλότερης προσφοράς για την πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής 

επίσκεψης 56 μαθητών/τριών του σχολείου στα Ιωάννινα και Μέτσοβο στις 18, 19 & 20 Απριλίου 

2019,  συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 04/02/2019 και ώρα 13.00 μ.μ. στο γραφείο της Δ/ντριας. 

 Η επιτροπή, αφού ανέγνωσε και εξέτασε τις προσφορές των ανωτέρω ταξιδιωτικών γραφείων στο 

σύνολό τους, απέρριψε αρχικά τις υψηλού κόστους. Στη συνέχεια  συνέκρινε ποιοτικά και 

ποσοτικά τις προσφορές, αξιολόγησε και αποφάσισε ομόφωνα ως πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά που πληροί τους όρους της προκήρυξης και ειδικότερα το κριτήριο 

της διαμονής των μαθητών σε τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια, αυτή του Ταξιδιωτικού Γραφείου 

TIROGIANNIS TOURS έναντι του συνολικού ποσού των τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων  

Ευρώ (3.864 Ευρώ) ή 69 Ευρώ κατ΄ άτομο.  

Για τούτο συντάχτηκε η πράξη 4η - 04/02/2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης και υπογράφεται όπως 

ακολουθεί.  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

ΤΣΙΟΥΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1.  ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ  

 2.  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

3. ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4. ΝΤΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

5.  ΤΣΟΥΡΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 

 


