
          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πράξη 28η 
ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση προσφορών για  την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γ/σίου – Λ.Τ. 

Φουρνά και Γ/σίου-Λ.Τ. Κερασοχωρίου στο Βόλο». 
 

Στη Φουρνά σήμερα, 4 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο γραφείο της 
Δ/ντριας του Γυμνασίου – Λ.Τ. Φουρνά, συνεδρίασαν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών 
γραφείων ταξιδίων, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 4η/29-01-2019 Πράξη της Δ/ντριας κας 
Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνας, για να αξιολογήσει τις προσφορές που κατατέθηκαν και να επιλέξει 
την πλέον συμφέρουσα για  την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου – Λ.Τ. Φουρνά και 
Γ/σίου-Λ.Τ. Κερασοχωρίου στο Βόλο. Η Πρόεδρος, αφού έλαβε υπόψη την αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 
Υ.Α.  (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017) με θέμα «Εκδρομές- Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 
μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 
χώρας», εισηγήθηκε το θέμα, ανέφερε ότι κατατέθηκαν συνολικά τρεις (04) προσφορές και πρότεινε: 
α) Να γίνουν δεκτές αυτές που  είναι σύμφωνες με την προκήρυξη της εκδρομής. 
β) Να επιλεγεί το τουριστικό γραφείο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόταση, 
αφού προηγουμένως γίνει κατάταξη όλων των προσφορών ανάλογα με το ποσό της προσφοράς. 

Τα μέλη της Επιτροπής αποδέχτηκαν, μετά από συζήτηση, την πρόταση. Ανοίχτηκαν οι 
προσφορές και κατατάχτηκαν με την παρακάτω (φθίνουσα ως προς την τιμή)  σειρά:  

 
1. Alkyoni Travel.: κόστος ανά μαθητή 124 ευρώ και ξενοδοχείο AVRA, 115 ευρώ και 

ξενοδοχείο GALAXY, 103 ευρώ και ξενοδοχείο KALLONI, 113 ευρώ και ξενοδοχείο 
ALEXANDROS, 114 ευρώ και ξενοδοχείο NEFELI, 136 ευρώ και ξενοδοχείο PARK, 134 
ευρώ και ξενοδοχείο DESPOTIKO. 

2. Karpenissi Tours. : κόστος ανά μαθητή 124 ευρώ και ξενοδοχείο ΑEGLI, 118 ευρώ και 
ξενοδοχείο PARK, 109 ευρώ και ξενοδοχείο NEFELI, 105 ευρώ και ξενοδοχείο 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 

3. Connection Travel.: κόστος ανά μαθητή 159 ευρώ και ξενοδοχείο PARK, 139 ευρώ και 
ξενοδοχείο NEFELI, 119 ευρώ και ξενοδοχείο KALLONI. 

4. Lokris travel. : κόστος ανά μαθητή  159 ευρώ και ξενοδοχείο PARK , 169 ευρώ και 
ξενοδοχείο ΑEGLI. 

 
Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη την παραπάνω κατάταξη και εξέτασαν τις 

προσφορές  
α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν   ο μ ό φ ω ν α  

να ανατεθεί η πραγματοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου – Λ.Τ. 
Φουρνά και Γ/σίου-Λ.Τ. Κερασοχωρίου στο Βόλο, στο Τουριστικό Γραφείο Karpenissi Tours. 
Οι ενστάσεις σύμφωνα με την Υ.Α πρέπει να υποβληθούν εντός τριών (03)  ημερών από την ανάρτηση 
της παρούσας πράξης, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00, στο γραφείο της 
Διευθύντριας του Γυμνασίου – Λ.Τ. Φουρνά.  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΦΟΥΡΝΑ 

 

Ταχ. Δ/νση : Φουρνά 

Ιστοσελίδα- e-mail : mail@gym-fourna.eyr.sch.gr 

Πληροφορίες : Aναγνωστοπούλου Κων/να  

   Τηλέφωνο: 2237051209 
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Για το σκοπό  αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται:  
 
 

   Η Διευθύντρια/Πρόεδρος                             Τα Μέλη 
 
 
Aναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα                                  Χουλιάρας Αθανάσιος                
                                                                                       Ευθυμίου Πανωραία 
                                                                                       Ξενιάς Τηλέμαχος 
                                                                                       Οικονόμου Ηλιάνα-Μαρία 


