
Πράξη  13η – 27/02/2020 

Σήμερα Πέμπτη 27/02/2020 και ώρα 12:30 στο γραφείο του Δ/ντη του 1ου ΕΠΑ.Λ. 

Ελευθ/πολης κ. Χρυσόπουλου Μάριου συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών 

των τουριστικών γραφείων για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας στα 

πλαίσια των «Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων», που θα πραγματοποιηθεί οδικώς 

με προορισμό τα Τρίκαλα, κατά το χρονικό διάστημα από 19-03-2020 έως 21-03-2020. Η 

εκδρομή προβλέπει δύο (2) διανυκτερεύσεις στο νομό Τρικάλων.   

Η επιτροπή αποτελείται από τους:  

1. Χρυσόπουλο Μάριο, Πρόεδρος, Δ/ντη του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ελευθ/πολης 

2. Σιβάκη Νικόλαο, εκπαιδευτικό, συνοδό της εκδρομής 

3. Γιαννακουδάκη Νικόλαο, εκπαιδευτικό, συνοδό της εκδρομής 

4. Καΐπη Θεόδωρο, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

5. Μαούνατζη Αλεξάνδρα, Μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

6. Βούλγαρη Βασίλειο, Συμμετέχων μαθητής στην Εκδρομή 

7. Νικολαΐδου Παναγιώτα, Συμμετέχουσα μαθήτρια στην Εκδρομή 

Η επιτροπή προτού προβεί στην αποσφράγιση των προσφορών ενημερώθηκε, έπειτα από 

ψηφοφορία των συμμετεχόντων μαθητών στην εκδρομή, ότι ο τόπος προορισμού θα είναι η 

περιοχή των  Τρικάλων. Για το λόγο αυτό δεν εξετάσθηκαν οι προσφορές που αφορούν την 

τοποθεσία του Βόλου. Στη συνέχεια προέβη σε αποσφράγιση και λεπτομερή καταγραφή των 

προσφορών των τουριστικών γραφείων. Με βάση τις προδιαγραφές της προκήρυξης της 

εκδρομής απορρίφθηκαν προσφορές που δεν πληρούσαν τα κριτήρια της προκήρυξης (για 

παράδειγμα του βαθμού αξιολόγησης 8.0 και άνω στις δημοφιλέστερες ιστοσελίδες εύρεσης 

καταλυμάτων). Επίσης, με βάση τις προτεινόμενες τιμές των τουριστικών γραφείων 

προκρίθηκε η επιλογή ξενοδοχείου 4*,  προκειμένου, όμως, να είναι ποσοτικά και ποιοτικά 

συγκρίσιμες, η επιτροπή αποφάσισε να μη συμπεριλάβει στην αξιολόγηση της τα ξενοδοχεία 

3* και 5*. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα οι προσφορές για κάθε πρακτορείο 

καταγράφονται ως εξής: 

KAVALA TOURS: 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMALIA - 4* 

108€ / μαθητή με πρωινό, 115€ / μαθητή με ημιδιατροφή 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI METEORA - 4* 

130€ / μαθητή με πρωινό, 155€ / μαθητή με ημιδιατροφή 

Παροχές: 5 μαθητές δωρεάν 

 

GEORAMA TRAVEL 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMALIA - 4* 

105€ / μαθητή με πρωινό, 112€ / μαθητή με ημιδιατροφή 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI METEORA - 4* 

126€ / μαθητή με πρωινό, 148€ / μαθητή με ημιδιατροφή 



SALPIGIDIS TOURS: 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMALIA - 4* 

92€ / μαθητή με πρωινό, 99€ / μαθητή με ημιδιατροφή 

 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ – TOURS Α.Ε. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIVANI METEORA - 4* 

122€ / μαθητή με πρωινό, 142€ / μαθητή με ημιδιατροφή 

Παροχές: 4 μαθητές δωρεάν 

 

* Σημείωση: Σε όλες τις προσφορές των πρακτορείων δεν περιλαμβάνεται φόρος διαμονής, 

ο οποίος για ξενοδοχεία 4* υπολογίζεται στα 3€/ ανά δωμάτιο/ ανά διανυκτέρευση. 

Αφού η επιτροπή διασφάλισε ότι οι απομένουσες προσφορές τηρούν τους ελάχιστους 

όρους, όπως αυτοί περιγράφονται στην προκήρυξη της εκδρομής και αφού ελέγχθηκαν τα 

σχετικά νομικά έγγραφα των τουριστικών γραφείων, έκρινε ως πιο συμφέρουσα οικονομικά 

την ακόλουθη προσφορά: 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ: SALPIGIDIS TOURS 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: AMALIA - 4* 

ΤΙΜΗ: 99€ / μαθητή με ημιδιατροφή 

 

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την ανωτέρω αξιολόγηση, η επιτροπή 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

την ανάθεση της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου στα Τρίκαλα στο 

πρακτορείο SALPIGIDIS TOURS: 

 

Τα μέλη  Ο Πρόεδρος 

   
1. Σιβάκης Νικόλαος 
2. Γιαννακουδάκης Νικόλαος 
3. Καΐπης Θεόδωρος 

  

4. Μαούνατζη Αλεξάνδρα       Χρυσόπουλος Μάριος 

5. Βούλγαρης Βασίλειος   
6. Νικολαΐδου Παναγιώτα 

 
  

   

 


