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 Θέμα:  «Αξιολόγηση προσφορών»    

 

              Σήμερα ημέρα Τρίτη  20-12-22 και ώρα 14.00 μ.μ συγκροτήθηκε και συνεδρίασε η 

επιτροπή επιλογής και αξιολόγησης (πράξη 41η/12-12-2022 της Δ/ντριας) των 

προσφορών από τα τουριστικά γραφεία σχετικά με την υπ΄αριθμ.702/7-12-22 

‘Προκήρυξη εκδλωσης ενδιαφέροντος για  τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα 

Τρίκαλα’.              

Η επιτροπή κατόπιν συζήτησης αποφάσισε να επιλέξει την προσφορά του  ‘Laggaris 

tours’ ως την πλέον συμφέρουσα σε σχέση με την ποιότητα και την τιμή. 

            Οι προσφορές από τα τουριστικά γραφεία ήταν: 

 

1) ‘Laggaris Tours’ , 200 ευρώ ανά μαθητή/τρια. 

2)  ‘Lara Travel,   225 ευρώ ανά μαθητή/τρια. 

3) ‘Kaldiris Holidays, 218 ευρώ ανά μαθητή/τρια 

4) Η προσφορά του ;Connection travel’ στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και γι 

αυτό και δεν ελήφθη καθόλου υπ΄όψιν (σύμφωνα με την προκηρυξη 702/7-12-22). 

 

Μετά από λεπτομερή εξέταση όλων των προσφορών, η επιτροπή ομόφωνα επέλξε το 

ταξιδιωτικό γραφείο ‘Laggaris tours’. Στην προσφερόμενη τιμή των 200 ευρώ ανα 

μαθητή/τρια περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη διαμονή στο ξενοδοχείο με πρωινό, τη 

μεταφορά με πούλμαν, τους φόρους ,τις μετακινήσεις. 

 Κατατέθηκαν επίσης και ελέγχθηκαν όλα τα έγγραφα νομιμότητας του γραφείου.  

 

1)  
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2017(ΦΕΚ 681Β/06/03/2017) απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας  Έρευνας και Θρησκευμάτων 

«Περί εκδρομών και μετακινήσεων μαθητών Δημοσίων 

και  Ιδιωτικών σχολείων», σας γνωρίζουμε ότι το 

σχολείο μας ( 1ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ) προγραμματίζει 

τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη-μετακίνηση με τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

         

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΣ 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΕΣ 19/4-21/4  (2 διανυκτερεύσεις) 

3. ΤΑΞΗ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΣΥΝΟΔΟΙ 

Β, Γ 

50 

 

3 

4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (τελευταίας 

10ετίας σε άριστη κατάσταση με έμπειρο οδηγό 

στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου για όλες 

τις μετακινήσεις ανάλογα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα της εκδρομής). 

 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ Ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή (πρωινό και 1 

γεύμα/δείπνο σε μπουφέ) δωμάτια τρίκλινα 

κατά βάση-τετράκλινα/μονόκλινα για τους 

συνοδούς).Τα ξενοδοχεία  στην ευρύτερη 

περιοχή 4-5 χλμ από την πόλη. 

6. ΛΟΙΠΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(Παρακολούθηση 

εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κτλ) 

 Επισκέψεις σε Βόλο, ,Θερμοπύλες 
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, 

Μουσείο Θεόφιλου, μουσείο 

πλινκοκεραμοποιίας Σκαλαπάτα, Πορταριά – 

Χάνια- Μακρυνίτσα 

  

7. ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΩΡΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

7.30 πμ.- 20.00 μμ 

8. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 

ΩΡΑ-ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δευτέρα  21/3/2017 , ώρα 12.00 πμ .στο 

γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου . Οι 

προσφορές θα κατατεθούν στο σχολείο σε 

σφραγισμένο φάκελο. Προσφορές οι οποίες θα 

αποσταλούν με fax ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν 21/3/2017 και ώρα 

13.00 μμ στο γραφείο της Διεύθυνσης του 

σχολείου. 

       

Προσκαλούμε τα τουριστικά γραφεία που έχουν τις 

νόμιμες προδιαγραφές, να καταθέσουν στο γραφείο 

της Διεύθυνσης του σχολείου σφραγισμένη προσφορά 

που θα περιλαμβάνει τα εξής: 

mailto:mail@1epal-iliou.att.sch.gr



