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ΑΡΙΘΜΟΣ   1                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-02-2019 

 

Θέμα: Αξιολόγηση προσφορών για την πραγματοποίηση της εκδρομής στην 

Αθήνα στα πλαίσια της Επίσκεψης του σχολείου στη Βουλή των Ελλήνων 

 

Σήμερα 11/2/2019, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο Γραφείο της 

Διευθύντριας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών που ορίστηκε με 

τη υπ’ αριθ. 51 Πράξη της Δ/ντριας του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ρεθύμνου για την ανάθεση της Διεξαγωγής 

Οργανωμένης Εκπαιδευτικής Εκδρομής 5ήμερης διάρκειας  με παρόντες τους: 

1. Σειραγάκη Ευαγγελία, Δ/ντρια του 1ου ΕΠΑΛ, Πρόεδρος 

2. Αγριμάκης Νικόλαος, μέλος, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων 

3. Λιουδάκη Γεωργία, μέλος, εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων 

4. Βίγλης Ιωάννης, μέλος, εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων 

5. Κωστογιάννη Κωνσταντίνα, μέλος, εκπρόσωπος των μαθητών 

6. Τζάκο Άλντο, μέλος, εκπρόσωπος των μαθητών 

 
Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής: 

 

 κρίνοντας  καθ’ όλα νόμιμη τη διαδικασία  προκήρυξης της εκδρομής  και σύμφωνη με την 

Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011  που αφορά τις εκδρομές –μετακινήσεις των μαθητών . 

1. αφού παρέλαβε 5 (πέντε) κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία  

Α. Way Travel 

Β. Agia Galini travel 

Γ. Travel Path 

Δ. Smart Tours  

Ε. Travel- Factory 

 
 Αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω 5 (πέντε) 

Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γραφεία και μονόγραψε κάθε σελίδα των Προσφορών. 

 Εξέτασε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών για να διαπιστώσει την συμφωνία τους 

με τις απαιτήσεις της προκήρυξης , όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ΔΔΕ 

Ρεθύμνου. 

 

Διαπιστώνει ότι και οι πέντε προσφορές είναι σύμφωνες με τους όρους της προκήρυξης και ότι οι 

τελικές τιμές ανά μαθητή που προσφέρθηκαν από τα δύο πρακτορεία έχουν ως εξής: 

 

Α. President hotel 250€ (με ημιδιατροφή) 

Β. President hotel (+ Ξεναγός, πρωινό στο πλοίο) 212€ (με ημιδιατροφή) 

Γ. Hotel Jason Inn ή Arion Hotel (198€ και 228 € χωρίς ΦΠΑ) 

Δ. Astor Hotel, Golden Sun, Museum, Arion (260€, 258€, 249€, 241€) To 

London Hotel απορρίφθηκε 



λόγω περιοχής (Γλυφάδα πολύ 

μακριά από το κέντρο) 

Ε. Athens Odeon Hotel 3* 195€  

 

 

Αποφασίζει ομόφωνα ότι η πιο συμφέρουσα από τις τέσσερις προσφορές που πληροί τις 

προδιαγραφές ως προς την κατηγορία του ξενοδοχείου 4* αστέρων και ως προς την ασφάλεια 

και την προσβασιμότητα της περιοχής είναι η προσφορά του πρακτορείου Agia Galini Travel και 

προτείνει τη σύναψη σύμβασης με το πρακτορείο αυτό. 
 

 
Επισυνάπτονται οι πρωτότυπες προσφορές των υποψηφίων. 

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη αυτή και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
 

Η Επιτροπή 
 

Σειραγάκη Ευαγγελία, Δ/ντρια του 1ου ΕΠΑΛ, Πρόεδρος 

Αγριμάκης Νικόλαος, μέλος, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων 

Λιουδάκη Γεωργία, μέλος, εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων 

Βίγλης Ιωάννης, μέλος, εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων 

Κωστογιάννη Κωνσταντίνα, μέλος, εκπρόσωπος των μαθητών 

Τζάκο Άλντο, μέλος, εκπρόσωπος των μαθητών 

 


