
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ 

τθ Γαςτοφνθ και ςτο Γραφείο  τθσ Διευκφντριασ του  ΓΕΛ Γαςτοφνθσ ςιμερα 27/01/2016 

θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 08:30 ςυνιλκε φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου Περιβολάρθ 

Χρυςάνκθσ, θ Επιτροπι για τθν Αξιολόγθςθ των προςφορϊν των τουριςτικϊν γραφείων 

που αφοροφν τθν πενκιμερθ τθσ Γϋτάξθσ εκδρομι –μετακίνθςθ ςτθ Θεςςαλονίκθ 

αποτελοφμενθ από τουσ:  

1.Περιβολάρθ Χρυςάνκθ, Διευκφντρια του ΓΕΛ Γαςτοφνθσ –Πρόεδρο 

2. Παπαχατηι Ηλία αρχθγό τθσ εκδρομισ – μζλοσ 

3. Φανό Θεόδωρο ςυνοδό τθσ εκδρομισ –μζλοσ 

4.  Μουραντίδθ-Σςακοπιάκου Αναςταςία Πρόεδρο του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων -

μζλοσ . 

5. Βυκοφλκα Γρθγόριο(Γ1),  Μποφγου Νικολζτα(Γ2), Φραγκόπουλο ταφρο(Γ3) και Χίντα 

Σηεςτιάν(Γ3). (Οι μακθτζσ εκπροςωποφνται με 1 ψιφο). 

Η επιτροπι δζχτθκε 6 ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ από τα εξισ τουριςτικά γραφεία: 

1.Σςαουςάκθσ Αντϊνιοσ  Γραφείο Γενικοφ Σουριςμοφ - Γαςτοφνθ 

2. Globetrotter Tours, Πειραιά 

3. Marneris Tours, Αμαλιάδα   

4. Soulis travel –Γαςτοφνθ 

5. Happy Days Travel , Ακινα 

6. Connections Travel, Θεςςαλονίκθ  

Η Πρόεδροσ αποςφράγιςε τισ 5  ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ των τουριςτικϊν γραφείων και 

τισ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ.  Η  6θ προςφορά  του πρακτορείου Connection 

Travel- Θεςςαλονίκθ απορρίφκθκε, γιατί ςτάλκθκε μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και 
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εκπρόκεςμα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (27/01/2016). Η Επιτροπι μελζτθςε τισ προςφορζσ 

και αφοφ εκτίμθςε τισ προςφερόμενεσ από τα γραφεία αυτά υπθρεςίεσ: Μεταφορζσ, 

ξενοδοχεία,  αςφάλιςθ, ξεναγιςεισ, διόδια, διάκεςθ 2 οδθγϊν  

Αποφάσισε ομόφωνα  

 να επιλζξει τθν προςφορά του τουριςτικοφ γραφείου  Σςαουςάκθσ Αντϊνιοσ  Γραφείο 

Γενικοφ Σουριςμοφ    - Γαςτοφνθ ωσ πιο ςυμφζρουςα από τισ προςφερόμενεσ : ξενοδοχείο 

GRAND PALACE HOTEL /DE LUX για τθ διαμονή, με πρωινό και ημιδιατροφή , κόςτοσ ανά 

μαθητή 196 € και τελική ςυνολική τιμή 7068 €. Σο ςυγκεκριμζνο τουριςτικό γραφείο 

ικανοποιεί όλεσ τισ προχποκζςεισ  τθσ προκιρυξθσ  του ςχολείου μασ- με ιδιαίτερθ 

αναφορά ςτο ιδιόκτθτο λεωφορείο-. Επίςθσ το προτεινόμενο ξενοδοχείο είναι υψθλότερων 

προδιαγραφϊν από  αυτά που αναφζρονταν ςτισ προςφορζσ των άλλων τουριςτικϊν 

γραφείων και ςε ςυμφζρουςα τιμι  ςε ςχζςθ με τθν ποιότθτα των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν.  Με τον υπεφκυνο του τουριςτικοφ γραφείου Σςαουςάκθσ Αντϊνιοσ  Γραφείο 

Γενικοφ Σουριςμοφ  κα υπογραφεί ιδιωτικό ςυμφωνθτικό. 

Ενςτάςεισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ κα γίνονται δεκτζσ μζχρι τθν Παραςκευι 

29/01/2016 και ϊρα 10.00 π.μ. 

Για το ςκοπό ςυντάχκθκε θ πράξθ αυτι και υπογράφεται. 

Η  Πρόεδροσ                                                                                   Σα μζλθ 

                                                                                              Παπαχατηισ Ηλίασ  

                                                                                             Φανόσ Θεόδωροσ  

Χρυςάνκθ Περιβολάρθ                                                  Μουραντίδθ-Σςακοπιάκου Αναςταςία 

                                                                                            Χίντα Σηεςτιάν 

 

                                                                

 


