
ΠΡΑΞΗ 3η 

 ΘΕΜΑ: « Αξιολόγηση Προσφορών εκπαιδευτικής εκδρομής ». 

  Στο Άργος  σήμερα, Τετάρτη   14/02/2018, ώρα 11:00 και  στο Γραφείο της Διευθύντριας  του 
1οι Γενικού Λυκείου Άργους συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την  υπ΄ αριθμ. 2 , 02-02-2018 
πράξη της Δ/ντριας του 1ου ΓΕΛ Άργους, με θέμα: «Αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών 
γραφείων της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής που αναφέρονται στην πενθήμερη εκπαιδευτική 
εκδρομή  που θα πραγματοποιήσει  η  Γ΄ Τάξη του σχολείου μας στην Θεσσαλονίκη , Βέροια, Βεργίνα 
και άλλες περιοχές της Μακεδονίας». Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 1. Την με αρ. πρωτ. 
33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α και 2.  τις προσφορές, που προσκομίστηκαν στη Δ/ντρια του 1ου Γενικού 
Λυκείου Άργους, από τρία  (3) ταξιδιωτικά γραφεία της πόλης μας, και της ευρύτερης περιοχής δύο  σε 
σφραγισμένος φακέλους  και μια με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , κατά την ακόλουθη σειρά παραλαβής και 
συγκεκριμένα από: 
 1). CONNECTION TRAVEL 
 2). ANOTHERTOUR  και  
 3.  ARGOLIDA TRAVEL 
τους εξέτασε προσεκτικά και  διαπίστωσε ότι οι παραπάνω προσφορές ήταν εμπρόθεσμες, οι φάκελοι 
ήταν κλειστοί και σφραγισμένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 
Κατόπιν προχώρησε στον έλεγχο των παραστατικών εγγράφων, των συνημμένων δικαιολογητικών και 
κατατάσσει σύμφωνα με την οικονομική προσφορά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε πίνακα ως 
κατωτέρω: 
 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

             ARGOLIDA TRAVEL 1          126,6   Ευρώ (ανά μαθητή)              Grand Hotel Palace 5*              

           CONNECTION TRAVEL            127  Ευρώ (ανά μαθητή) 

           ** Πλέον της ανωτέρω τιμής 

           επιβάρυνση 4€ ανά δωμάτιο 

          ανά διανυκτέρευση 

 

            135 Ευρώ ανά μαθητή και με 

            την ίδια σημείωση 

Grd      Grand Hotel Palace 5* 

 

             

 

 

            Porto Palace Hotel 5* 

            Το πρακτορείο στην  

           προσφορά του καταθέ- 

           τει διαθεσιμότητα και  

           για το χρονικό διάστη- 

           από 05-09/04 αντί του  

            05-09/03 οριζομένου  

           στην προκήρυξη 

          ANOTHERTOUR              273.00 Ευρώ (ανά μαθητή) 

            295.00 Ευρώ ανά μαθητή 

             The Met Hotel 5* 

         Nikopolis  5* 

           

 
Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα να επιλέξουν την προσφορά του τουριστικού γραφείου  
«ARGOLIDA TRAVEL» με τίμημα 126,6  Ευρώ ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), αφού πληροί 
όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές . 
Τέλος αποφασίστηκε να αναρτηθεί η παρούσα στην ιστοσελίδα του σχολείου την Τετάρτη  14/02/2018 και 
όρισε καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων κατά της ανωτέρω απόφασης  την Τρίτη    
20/02/2018 και ώρα 09:30 π.μ.  
Συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται. 

       Η Διευθύντρια                                                                                 Τ α Μέλη 

                                                                                             1.  Κρίκος Αναστάσιος                                                                                           

                                                                                             2.  Κατσαρός Βασίλειος 

      Παπαθανασίου Ελένη                                                3. Παπανδριανός- Κεραμίδας Δημήτριος               

                                                                                              4. Κωστόπουλος Παντελής 
 


