
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ 

τη Γαςτοφνη και ςτο Γραφείο  τησ Διευθφντριασ του  ΓΕΛ Γαςτοφνησ ςήμερα 29/03/2016 

ημζρα Σρίτη και ϊρα 09:00 ςυνήλθε φςτερα από πρόςκληςη τησ Προζδρου Περιβολάρη 

Χρυςάνθησ, η Επιτροπή για την Αξιολόγηςη των προςφορϊν των τουριςτικϊν γραφείων 

που αφοροφν την τετραήμερη  εκδρομή –μετακίνηςη των Αϋ και Β ϋτάξεων ςτη Κζρκυρα 

αποτελοφμενη από τουσ:  

1.Περιβολάρη Χρυςάνθη, Διευθφντρια του ΓΕΛ Γαςτοφνησ –Πρόεδρο 

2. Αποςτολόπουλου Πολυξζνη αρχηγό τησ εκδρομήσ – μζλοσ 

3. Αλεξοποφλου Ανδριάνα ςυνοδό τησ εκδρομήσ –μζλοσ 

4.  Μουραντίδη-Σςακοπιάκου Αναςταςία Πρόεδρο του υλλόγου Γονζων και Κηδεμόνων -

μζλοσ . 

5. Αντωνιάδη Γεϊργιο(Α1),  Πλζςςα Άνννα(Α2), ταθόπουλο Διονφςιο(Α3) , Μουραντίδη 

Παναγιϊτη(Β1) και Ρουμελιϊτη Αλζξιο (Β2).(Οι μαθητζσ εκπροςωποφνται με 1 ψήφο). 

Η επιτροπή δζχτηκε 3 ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ από τα εξήσ τουριςτικά γραφεία: 

1.Σςαουςάκησ Αντϊνιοσ  Γραφείο Γενικοφ Σουριςμοφ - Γαςτοφνη 

2. VOLLARIS TRAVEL, Πφργοσ 

3. SOULIS TRAVEL S.A. –Γαςτοφνη 

Η Πρόεδροσ αποςφράγιςε τισ 3  ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ των τουριςτικϊν γραφείων και 

τισ ζθεςε υπόψη των μελϊν τησ Επιτροπήσ.  Η Επιτροπή μελζτηςε τισ προςφορζσ και αφοφ 

εκτίμηςε τισ προςφερόμενεσ από τα γραφεία αυτά υπηρεςίεσ: Μεταφορζσ, ξενοδοχεία,  

αςφάλιςη, ξεναγήςεισ, διόδια, πλοίο 

Αποφάσισε  κατά πλειοψηφία  

 να επιλζξει την προςφορά του τουριςτικοφ γραφείου VOLLARIS TRAVEL, Πφργοσ,  με 4 

ψήφουσ προσ 1. Σο ςυγκεκριμζνο τουριςτικό γραφείο ικανοποιεί όλεσ τισ προχποθζςεισ  
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τησ προκήρυξησ  του ςχολείου μασ (Ξενοδοχείο CITY MARINA 3* και  τιμή 105 ευρϊ ανά 

μαθητή) και το ξενοδοχείο ικανοποιεί τισ προχποθζςεισ τησ ανάρτηςησ του ςχολείου 

μασ(κζντρο πόλησ, χωρίσ πιςίνα). Οι άλλεσ προςφορζσ απορρίφθηκαν, διότι τα ξενοδοχεία 

που αναφζρονταν ςτα δυο άλλα πρακτορεία είναι μακριά από την πόλη και το ξενοδοχείο 

που προτείνεται από το πρακτορείο  SOULIS TRAVEL S.A. διαθζτει και πιςίνα. 

Η Πρόεδροσ τησ επιτροπήσ ψήφιςε αρνητικά, διότι η τιμή του SOULIS TRAVEL S.A. –

Γαςτοφνη ήταν χαμηλότερη(89 ευρϊ ανά μαθητή)και από οικονομικήσ άποψησ η πιο 

ςυμφζρουςα. 

 Με τον υπεφθυνο του τουριςτικοφ γραφείου VOLLARIS TRAVEL, θα υπογραφεί ιδιωτικό 

ςυμφωνητικό. 

Ενςτάςεισ κατά τησ ανωτζρω απόφαςησ θα γίνονται δεκτζσ μζχρι την Πζμπτη 31/03/2016 

και ϊρα 9.00 π.μ. 

Για το ςκοπό ςυντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται. 

Η  Πρόεδροσ                                                                                   Σα μζλη 

                                                                                              Αποςτολοποφλου Πολυξζνη 

                                                                                             Αλεξοποφλου Ανδριάνα 

Χρυςάνθη Περιβολάρη                                                  Μουραντίδη-Σςακοπιάκου Αναςταςία 

                                                                                            Ρουμελιϊτησ Αλζξιοσ 

 

                                                                

 


