
1ο Γ.Ε.Λ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

ΓΙΑ  ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛ0ΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ ΣΤΙΣ 
19, 20 , 21 και 22/04/2018. 

 
Σύμφωνα με την υπ. 114/ 12/03/2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας,  

κατατέθηκαν στη διευθύντρια προσφορές από δύο (2) ταξιδιωτικά γραφεία  σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:  
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Παρατηρήσεις 

1 
EFTHIMIOU 
TRAVEL 

 ΝΑΙ    

  Κατάλυμα/Κατηγορία     

  

Orfeas hotel /3* στην 
Κομοτηνή &   

A.B.C. Hotel /3*στη 
Θεσσαλονίκη  

 4.095 117  

Πρωινό – οι 
μαθητές κατά 
βάση τρίκλινα & 
λίγα δίκλινα 
δωμάτια  

  

Orfeas hotel /3* στην 
Κομοτηνή &  

Atbina Palace Hotel  /3* 
στο 13Ο Χιλ. 
Θεσσαλονίκης – Περαία  

 

 4.077,50 116,50 

Πρωινό – οι 
μαθητές σε  
τρίκλινα και 
λίγα δίκλινα 
δωμάτια  

  

DEMOCRITUS HOTEL / 
2* στην Κομοτηνή &  

A.B.C. Hotel /3*στη 
Θεσσαλονίκη 

 

 4.165  119 

Πρωινό– οι 
μαθητές 
τρίκλινα & λίγα 
δίκλινα  
δωμάτια 

  

DEMOCRITUS HOTEL / 
2* στην Κομοτηνή &  

Atbina Palace Hotel  /3* 
στο 13Ο Χιλ. 
Θεσσαλονίκης – Περαία  

 

 4.154,50 118,70  

Πρωινό –οι 
μαθητές σε 
τρίκλινα και 
λίγα δίκλινα 
δωμάτια 

2 
TIROGIANNIS  
TOURS  ΝΑΙ    

  Κατάλυμα/Κατηγορία     

  

Orfeas hotel /3* στην 
Κομοτηνή &  

ATHINA AIRPORT 
HOTEL /3* κοντά στο 

 4.182,50 119,50 

Πρωινό – οι 
μαθητές 
τρίκλινα 
δωμάτια και 



αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης  

μονόκλινα οι 
συνοδοί 
καθηγητές  

  

Orfeas hotel /3* στην 
Κομοτηνή &   

HOTEL ALEXANDROS/ 
3* ( Νέα Αγχίαλος) 
Θεσσαλονίκη  

 3.762,15 107,49 

πρωινό - οι 
μαθητές 
τρίκλινα 
δωμάτια και 
μονόκλινα οι 
συνοδοί 
καθηγητές   

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών η οποία ορίστηκε με την πράξη 10η / 16/03/2018 

σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/06-03-2017 Υ.Α.(άρθρο 13), αποτελούμενη από την Διευθύντρια του 

Σχολείου κ. Τσιούντου Αν. ως πρόεδρο, τους συνοδούς Εκπαιδευτικούς της εκδρομής κ. 

Καρακώστα Κων/νο  και  κα Μανακούδα Παρασκευή , τους μαθητές  Φατόλα Δημήτριο και 

Φασούλα Γεώργιο  της  Β’  Τάξης και την εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κα 

Διαμαντή Γεωργία, με σκοπό την επιλογή καταλληλότερης προσφοράς για την πραγματοποίηση 

τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης 35 μαθητών του σχολείου και 3 συνοδών καθηγητών στη 

Θεσσαλονίκη – Ξάνθη – Κομοτηνή – Καβάλα στις  19,20,21 και 22 Απριλίου 2018, συνεδρίασε 

σήμερα Δευτέρα 19/03/2018 και ώρα 12 μ.μ. στο γραφείο της Δ/ντριας. 

 Η επιτροπή, μετά από συζήτηση, εκτίμησε ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για επαναπροκήρυξη 

του διαγωνισμού με νέα καταληκτική ημερομηνία και αποφάσισε να εξετάσει τις δύο προσφορές 

που έχουν κατατεθεί στη διευθύντρια. Έτσι, αφού ανέγνωσε και εξέτασε τις προσφορές των 

ανωτέρω ταξιδιωτικών γραφείων στο σύνολό τους, απέρριψε προσφορές με ξενοδοχεία εκτός 

κέντρου πόλης Θεσσαλονίκης, σύγκρινε ποιοτικά και ποσοτικά τις προσφορές, αξιολόγησε και 

επέλεξε ομόφωνα, ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που πληροί τους 

όρους της προκήρυξης, αυτή του Ταξιδιωτικού Γραφείου EFTHIMIOU TRAVEL έναντι του συνολικού 

ποσού των τεσσάρων χιλιάδων και ενενήντα πέντε ευρώ (4.095 Ευρώ) ή 117 Ευρώ κατ΄ άτομο.  

 Για τούτο συντάχτηκε η πράξη 5η - 19/03/2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης και υπογράφεται όπως 

ακολουθεί.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

ΤΣΙΟΥΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1.  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 2.  ΜΑΝΑΚΟΥΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

3. ΦΑΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

4. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

5.  ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 


