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ΘΕΜΑ : «Σελική Ανάθεση της πολυήμερης  εκδρομής στην Θεσσαλονίκη  της Β΄ τάξης του Γενικού 

Λυκείου Καρπενησίου μετά την εξέταση των ενστάσεων.» 

 

ύμφωνα με την Τ.Α.  33120/ ΓΔ4/ 28-2-2017  ( ΥΕΚ 618 τ.Β. / 6-3-2017 )    ανακοινώνεται ότι στο ΓΕΛ 

Καρπενησίου, κατόπιν της σχετικής προκήρυξης, έγινε αξιολόγηση των προσφορών από την 

συσταθείσα επιτροπή για το σκοπό αυτό.  

Η διοργάνωση της πολυήμερης εκδρομής της Β τάξης του ΓΕΛ Καρπενησίου στην Θεσσαλονίκη  αρχικά 

ανατέθηκε στο ταξιδιωτικό γραφείο ALKYONH για το Ξενοδοχείο Telioni Hotel  κρίνοντας την 

προσφορά του τελευταίου ως:  

1. ύμφωνη με τις προϋποθέσεις της σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

2. Σην πλέον συμφέρουσα οικονομικά  αφού και οι προτεινόμενες παροχές του ανωτέρω γραφείου 

πληρούσαν το σύνολο των προϋποθέσεων της σχετικής προκήρυξης. 

Με βάση τα παραπάνω το ταξιδιωτικό γραφείο είχε την υποχρέωση να μας κοινοποιήσει εγκαίρως 

την διαθεσιμότητα των δωματίων από το επιλεχθέν ξενοδοχείο Telioni Hotel.  

Αντί αυτού όμως, το ταξιδιωτικό γραφείο δεν έστειλε την απαραίτητη διαθεσιμότητα 

εγκαίρως,  και τελικά μας ενημέρωσε σήμερα 5/3/2019 ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο 

συγκεκριμένο Ξενοδοχείο. 

Μετά δε και την ένσταση  του ταξιδιωτικού γραφείου @tHolidays σχετικά με την εκπρόθεσμη 

παράδοση της προσφοράς του στο σχολείο μας ( λόγω ευθύνης του  Courier ) η Επιτροπή 

αποφάσισε 1ον να δεχθεί την Ένσταση του ταξιδιωτικού γραφείου @t Holidays και 2ον  να δει εκ 

νέου όλες τι προσφορές επιλέγοντας την πιο συμφέρουσα για τους μαθητές.  

Κατόπιν τούτων η επιτροπή  αφού εξέτασε όλες τις προσφορές κατέληξε στην προσφορά του 

ταξιδιωτικού γραφείου @tHolydays και για το ξενοδοχείο PORTO PALACE, με δεδομένο ότι 

βρίσκεται εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα άλλα προτεινόμενα Ξενοδοχεία, τα 

οποία βρίσκονται σε απόσταση άνω των 20 χιλιομέτρων από την πόλη. Επίσης  το παραπάνω 

ξενοδοχείο δεν υπόκειται σε φόρο διαμονής. 

Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν αναλυτικά οι κάτωθι: 

1. @t Holydays                       99     Euro ανά μαθητή   Ξενοδοχείο    Santa Beach 

2. ALKYONΙ                         100    Euro ανά μαθητή   Ξενοδοχείο    ASSEMBLY 

3. KARPENISSI TURS        119     Euro  ανά μαθητή  Ξενοδοχείο    Vergina 

4. @t Holydays                     120    Euro ανά μαθητή   Ξενοδοχείο    PORTO PALACE 

5. Online Holidays              122    Euro  ανά μαθητή  Ξενοδοχείο    Royal  

6. Grefis  Holidays              129    Euro  ανά μαθητής Ξενοδοχείο   Santa Beach 

 

 Η εκδρομή ανατέθηκε στο ταξιδιωτικό γραφείο @t Holidays για το Ξενοδοχείο PORTO 

PALACE με τελική τιμή 120 Euro. 
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