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ΘΕΜΑ: « Αξιολόγηση των προσφορών για την πενθήμερη εκπαιδευτική 

Εκδρομή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Άργους στην Θεσσαλονίκη, 

από Δευτέρα 16-03-2020 έως Παρασκευή 20-03-2020 » 

 

  Στο Άργος  σήμερα, Τρίτη  11/02/2020, ώρα 14:30 και  στο Γραφείο του Διευθυντή  του 1ου ΕΠΑ.Λ. 

Άργους συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την  υπ΄ αριθμ. 3η 07/02/2020 πράξη του Δ/ντή του 

1ου ΕΠΑ.Λ. Άργους, με θέμα: «Αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που 

αναφέρονται στην πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  που θα πραγματοποιήσει  η  Γ΄ Τάξη του 

σχολείου μας στην Θεσσαλονίκη, Βέροια, Βεργίνα και Έδεσσα».  

 

 Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 

1. Την αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α (ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) 

2. Την υπ΄ αριθμ. 29η /03-02-2020 πράξη του συλλόγου διδασκόντων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Άργους με θέμα: 

«Πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Τρίτης (Γ΄) τάξης  του Λυκείου .» 

3. Την με αριθ. 77/03-02-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτή αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας.  

4. Τις σφραγισμένες σε φακέλους που προσκόμισαν  στο Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Άργους, τρία  (3) 

ταξιδιωτικά γραφεία σύμφωνα με  την ακόλουθη σειρά παραλαβής και συγκεκριμένα από: 

 

1)  TSIOROS TRAVEL 

2)  ARGOLIDA TRAVEL   

3)  NAI 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 

TSIOROS TRAVEL 210 Ευρώ (ανά μαθητή) 

 

Porto Palace 5*           Ο φάκελος είναι ελλιπής 

 

 

ARGOLIDA TRAVEL 1          148  Ευρώ (ανά μαθητή) Grand Hotel Palace 5*           Ο φάκελος πληροί τις  

          προϋποθέσεις της προκήρυξης 

NAI TRAVEL 230 Ευρώ (ανά μαθητή) 

      

Porto Palace 5*           Ο φάκελος είναι ελλιπής 

 

 

Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα να επιλέξουν την προσφορά του τουριστικού 

γραφείου  «ARGOLIDA TRAVEL» με τίμημα 148 Ευρώ ανά μαθητή (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ), αφού πληροί  όλες τις ποιοτικές προδιαγραφές, έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, έχει τη χαμηλότερη τιμή και ανταποκρίνεται απολύτως στους όρους της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος . 

 

Τέλος αποφασίστηκε να αναρτηθεί η παρούσα στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής ενστάσεων κατά της ανωτέρω απόφασης ορίζεται σε τρείς (3) ημέρες από 

την ανάρτηση της παρούσας.  
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Συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται. 

 

       Ο Διευθυντής                                                                                 Τα Μέλη 

                                                                                                   1.  Δέδες Κων/νος                                                                                          

                                                                                                   2.  Σωτηροπούλου Βασιλική 

 Τσιπιανίτης   Νικόλαος                                                          3.  Προδρομίδου Αικατερίνη              

                                                                                                   4.  Καπετάνου Χρυσούλα 

                                                                                                   5.  Συγίζη Παναγιώτα 


