
1ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΓΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) ΣΤΙΣ 19 ΚΑΙ 20 / 10 / 2018. 

 Σύμφωνα με την υπ. 856 / 28/09/2018 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 Δ.ΡΕΤΟΣ κ ΣΙΑ ΟΕ 
HOTEL PRESIDENT 

/ 4* 
NAI 5080€ 63,50€ 

Η προσφορά περιλαμβάνει: 
1) Διαμονή σε 3κλινα δωμάτια 
για τους μαθητές 
2) Μονόκλινα για τους 5
συνοδούς καθηγητές 
3) Πρωινό
Δεν συμπεριλαμβάνεται ο 
φόρος διανυκτέρευσης 
(3€/νύχτα) 

Δ.ΡΕΤΟΣ κ ΣΙΑ ΟΕ 
HOTEL TRITON / 

3* 
NAI 5520€ 69,00€ 

Η προσφορά περιλαμβάνει: 
1) Διαμονή σε 3κλινα δωμάτια 
για τους μαθητές 
2) Μονόκλινα για τους 5
συνοδούς καθηγητές 
3) Πρωινό
Δεν συμπεριλαμβάνεται ο 
φόρος διανυκτέρευσης 
(1,5€/νύχτα) 

2 TIROGIANNIS  TOURS HOTEL PRESIDENT 
/ 4* 

ΝΑΙ 4680€ 58,50€ 

Η προσφορά περιλαμβάνει: 
1) Διαμονή σε 3κλινα δωμάτια 
για τους μαθητές 
2) Μονόκλινα για τους 5
συνοδούς καθηγητές 
3) Πρωινό
Δεν συμπεριλαμβάνεται ο 
φόρος διανυκτέρευσης 
(3€/νύχτα) 

3. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Ξενοδοχείο 4* 
Κεντρικό το οποίο 

δεν 
προσδιορίζεται 

ΟΧΙ 
Δεν 

αναφέ
ρεται 

65€ 

Η προσφορά περιλαμβάνει: 
1) Μεταφορά με πούλμαν του
γραφείου 80 μαθητών και 5 
συνοδών καθηγητών 
2) Διαμονή σε Ξενοδοχείο 4*
που δεν έχει αναφερθεί το 
όνομά του. 



Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών η οποία ορίστηκε με την πράξη 4 η / 3-10-2018  

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

Αναστασίας ως πρόεδρο, τους συνοδούς Εκπαιδευτικούς της εκδρομής κ. Καρακώστα Κων/νο 

(αρχηγό) και κ. Σβερώνη Ηλία ως μέλη της επιτροπής, τις μαθητές Κοντίνου Μαργαρίτα Β2 τάξης 

και Ταράτσαλου Σταυρούλα Β4 τάξης εκπροσώπους 5μελούς συμβουλίου, με σκοπό την 

επιλογή καταλληλότερης προσφοράς για την πραγματοποίηση διήμερης εκπαιδευτικής 

επίσκεψης μαθητών του σχολείου στην Αθήνα ( Βουλή των Ελλήνων) στις 19 & 20 Οκτωβρίου 

2018, συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 05/10/2018 και ώρα 12. 30  μ.μ. στο γραφείο της 

Δ/ντριας. Στην παρούσα χρονική στιγμή δε λειτουργεί σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και ως 

εκ τούτου δεν ορίστηκε εκπρόσωπός του όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.   

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

αξιολόγησε και αποφάσισε ομόφωνα ως πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, 

προσφορά που πληροί και τους όρους της προκήρυξης, αυτή του Ταξιδιωτικού Γραφείου 

TIROGIANNIS TOURS έναντι του συνολικού ποσού 4680€ και κόστος κατ΄ άτομο 58,50€. 

 

Για τούτο συντάχτηκε η πράξη 1η - 05/10/2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης και υπογράφεται 

όπως ακολουθεί. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

ΤΣΙΟΥΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 2. ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ  

3. ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  

4. ΤΑΡΑΤΣΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

 


