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ΕΠΑ.Λ. ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ  ΠΡΟ: Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίασ 
Κτίριο ΟΑΕΔ 
Περιοχι Ξθριά 
36100 Καρπενιςι 
(ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Δ.Δ.Ε.) 
 
 

Σαχ. Δ/νςθ : Εκνικι οδόσ Καρπενθςίου Αγρινίου  

Σ. Κ. - Πόλθ : 36100 - Καρπενιςι  

e-maill : mail @1epal-karpen.eyr.sch.gr  

Πλθροφορίεσ : Ροδοκζα Καρφι   

Σθλζφωνο &fax : 2237023130 
  

 

ΘΕΜΑ:  
Ανάθεςη τετραήμερησ εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ ομάδασ μαθητών τησ Β τάξησ 
του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρπενηςίου ςτο Ναφπλιο. 

 

φμφωνα με τθν Τ.Α. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 τ. Β/ 13-2-2020) ανακοινϊνεται ότι ςτο 1Ο ΕΠΑ.Λ. Καρπενθςίου, κατόπιν 
τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ, ζγινε θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν από τθν επιτροπι που ςυςτικθκε, από τθ 
διευκφντρια του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρπενθςίου (πράξθ 4θ/6-4-2022)για αυτό το ςκοπό. Η διοργάνωςθ τησ τετραήμερησ 
εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ ομάδασ μαθητών τησ Β τάξησ του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρπενηςίου ςτο Ναφπλιο, ανατίκεται ςτο 
τουριςτικό γραφείο Karpenissi Tours δεδομζνου ότι  

 Οι άλλεσ δφο προςφορζσ που κατατζκθκαν αφοροφςαν καταλφματα που βρίςκονται ςτο Σολό και όχι ςτο 
Ναφπλιο. 

 Η προςφορά του Karpenissi Tours είναι θ πλζον ςυμφζρουςα οικονομικά.  

Karpenissi Tours Κόςτοσ ανά μακθτι 139,00 € υνολικό κόςτοσ 3058,00 € 

ALKYONI Travel Agency 
Κόςτοσ ανά μακθτι 159,00 € (θ 
οικονομικότερθ προςφορά του 

πρακτορείου) 
υνολικό κόςτοσ 3.509,00 € 

Lokris Travel 
Κόςτοσ ανά μακθτι 184,00 € (θ 
οικονομικότερθ προςφορά του 

πρακτορείου) 
υνολικό κόςτοσ 4.048,00 € 

Η προςφορά του Karpenissi Tours αφορά ξενοδοχείο 2 αςτζρων και όχι 3 ι 4 αςτζρων ςφμφωνα με τθν πρόςκλθςθ. 
Εντοφτοισ, θ επιτροπι αφοφ εξζταςε ενδελεχϊσ πλθροφορίεσ αναφορικά με το ξενοδοχείο και δεδομζνου ότι δεν 
υπάρχει ο απαραίτθτοσ χρόνοσ για επαναπροκιρυξθ τθσ εκδρομισ, με βαρφνουςα τθ γνϊμθ των εκπροςϊπων του 
υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, αποφάςιςε ότι θ απόκλιςθ αυτι από τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ 
εκδρομισ είναι μικρότερθσ ςθμαςίασ ζναντι τθσ ταφτιςθσ με τον ηθτοφμενο από τθν προκιρυξθ τόπο 
διανυκτζρευςθσ και το οικονομικότερο τθσ προςφοράσ.  

Ωσ εκ τοφτου, θ επιτροπι αποφάςιςε τθν ανάκεςθ τθσ τετραιμερθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ομάδασ μακθτϊν τθσ 
Β Λυκείου του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενθςίου ςτο Ναφπλιο ςτο τουριςτικό γραφείο Karpenissi Tours.  

Τπενκυμίηεται ότι βάςει τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 τθσ προαναφερκείςασ Τ. Α. θ προκεςμία για πικανζσ 
ενςτάςεισ λιγει  τθν Παραςκευι 15/04/2022 και ϊρα 13.00 το μεςθμζρι. 

Οι ενςτάςεισ κα πρζπει να κατατεκοφν ςτο γραφείο τθσ Διευκφντριασ του ςχολείου. 

 

 
 

 
 

 Η διευκφντρια  
  

 
 

Ροδοκζα Καρφι 

 


