
 

Πράξη 5η 

 

Θέμα: “Αξιολόγηση προσφορών  για την εκπαιδευτική εκδρομή στην Ξάνθη” 

 

 Σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο του διευθυντή του          

7ου Γυμνασίου Καρδίτσας, συνήλθε επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Καραγιάννη Νικόλαο, Διευθυντή 

2. Παϊζάνου Μυρτώ, εκπαιδευτικό και υπεύθυνη του πολιτιστικού προγράμματος 

3. Σκρέτα Μαρία, εκπαιδευτικό και υπεύθυνη του περιβαλλοντικού προγράμματος 

4. Μάνου Ευαγγελία, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων 

5. Νταρακλίτση Σταυρούλα, εκπρόσωπο των μαθητών με συμμετοχή στο πρόγραμμα 

για να αξιολογήσει τις προσφορές και τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν για την 3/μερη 

εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου στην Ξάνθη. 

 Κατατέθηκαν τρεις (3) προσφορές: 1)εκ μέρους του Γραφείου Efthimiou travel 2)εκ μέρους 

του Γραφείου NASELOS TRAVEL και 3)εκ μέρους του Γραφείου Γενικού Τουρισμού 

TIROGIANNIS TRAVEL. 

 Σύμφωνα με την ανάρτηση της προσφοράς μας, ζητούμενο και απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι ξενοδοχείο τουλάχιστον 2 αστέρων στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης και αυτό διότι το 

πολιτιστικό πρόγραμμα, “Πόλη μέσα στην Πόλη” απαιτεί εργασίες και δράσεις εκ μέρους των 

μαθητών στο κέντρο της Νέας κ' Παλιάς Πόλης. 

 Οι επιλογές στα ξενοδοχεία και η συνολική τιμή ή κατ' άτομο που μας δόθηκε είναι οι εξής: 

1. Γραφείου Efthimiou travel 

 α) Natassa Motel 3* 

     συνολική τιμή 2604,80€ / 59,20€ ανά μαθητή 

 β) Nestos Hotel 3* 

     συνολική τιμή 2758,80€ / 62,70€ ανά μαθητή 

 γ) Elena Hotel 3* 

     συνολική τιμή 3207,60€ / 72,90€ ανά μαθητή 

 δ) Le chalet Hotel 4* 

     συνολική τιμή 3907,20€ / 88,80€ ανά μαθητή 



 

2. Γραφείου NASELOS TRAVEL 

     α) Hotel Le chalet  4* 

    συνολική τιμή 4008,40€ / 91,10€ ανά μαθητή 

     β) Hotel Elena 3* 

    συνολική τιμή 3590,4€ / 81,60€ ανά μαθητή 

 γ) Ηotel Xanthippion 3* 

     συνολική τιμή 3542€ / 80,50€ ανά μαθητή 

3. Γραφείου Γενικού Τουρισμού TIROGIANNIS TRAVEL 

 α) Ηotel Xanthippion 3* 

     συνολική τιμή 3454€ / 78,50€ ανά μαθητή 

 β) Hotel Nestos 3* 

     συνολική τιμή 2697,20€ / 61,30€ ανά μαθητή 

 γ) Hotel Natassa  3* 

     συνολική τιμή 2552€ / 58€ ανά μαθητή  

 δ) Hotel Elena 3* 

     συνολική τιμή 3168€ / 72€ ανά μαθητή 

  

   Κατόπιν έρευνάς μας από τα προσφερόμενα ξενοδοχεία αυτό που πληροί όλες τις 

προϋποθέσεις είναι το Ηotel Xanthippion 3* που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ξάνθης. 

Παρόλο που προσφέρονται ξενοδοχεία σε χαμηλότερη τιμή από το Ηotel Xanthippion, αυτά 

βρίσκονται περιφερειακά της πόλης. 

   Κατόπιν τούτου, η επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα η εκδρομή να ανατεθεί στο Γραφείου 

Γενικού Τουρισμού TIROGIANNIS TRAVEL, το οποίο προσφέρει το  Ηotel Xanthippion στη 

χαμηλότερη τιμή. Επίσης προσφέρει και τα περιφερειακά ξενοδοχεία στη χαμηλότερη τιμή σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα δύο (2) γραφεία. Για τους ανωτέρω λόγους απορρίπτει τις προσφορές 

του  Γραφείου Efthimiou travel και NASELOS TRAVEL. 

   Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφτηκε. 

 

      Ο Διευθυντής           Η Επιτροπή 

          1.Παϊζάνου Μυρτώ 



 

          2.Σκρέτα Μαρία 

          3.Μάνου Ευαγγελία  

 Καραγιάννης Νικόλαος     4.Νταρακλίτση Σταυρούλα 
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