
 ΠΡΑΞΗ 5/28-03-2018 

Θέµα: « Ακύρωση απόφασης µε  αρ. πράξης 4η/26-03-2018,και ανάθεση εκ νέου 

της πολυήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής-µετακίνησης  της Α’ Λυκείου στη Ζάκυνθο 

19-04-2018 έως  22-04-2018 »   
 

Στο Κρανίδι  και στο  γραφείο  του  Διευθυντή  του  ΓΕΛ Κρανιδίου, σήµερα ηµέρα 

Τετάρτη   28 Μαρτίου 2018  και  ώρα  11:40΄, συνήλθε σε έκτακτη και επείγουσα   

συνεδρίαση η συγκροτηθείσα,  µε την  αριθµό  Πράξη 3/22-03-2018 απόφαση του 

Διευθυντή, επιτροπή  αξιολόγησης  των  προσφορών για την πολυήµερη  εκπαιδευτική  

εκδροµή – µετακίνηση της Α’ τάξης  στη  Ζάκυνθο  από  Πέµπτη  19-04-2018 έως  

Κυριακή  22-04-2018, σύµφωνα  µε  την  46η/22-03-2018 Πράξη  του  συλλόγου 

διδασκόντων. 

Στη συνεδρίαση  ήταν  παρόντα  τα µέλη  της  επιτροπής  µε  δικαίωµα µιας ψήφου. 

Μετά  τη  διαπίστωση   της  απαρτίας, η  επιτροπή  αφού  έλαβε υπόψιν  α) την  µε 

αριθ. Πράξη 4η/26-03-2018 όπου  αναθέτει την  εκπαιδευτική  εκδροµή  - µετακίνηση 

στο  ΝΑΙ Travel   µε  διαµονή  των  µαθητών στο Ξενοδοχείο  «DIANA HOTEL» στο 

Κέντρο της  Ζακύνθου τεσσάρων αστέρων µε  τιµή 124 €  ανά  µαθητή. β)  Την  

ένσταση του Τουριστικού γραφείου IQ HOLIDAYS  κατά  της  αποφάσεως της 

επιλογής του Τουριστικού  γραφείου  NAI TRAVEL, γιατί  το  ξενοδοχείο  DIANA 

HOTEL  είναι  2  αστέρων  και όχι  τεσσάρων  αστέρων και γ) Τη  λίστα για  την 

κατηγορία  των  καταλυµάτων   του  Ξενοδοχειακού  Επιµελητηρίου της  Ελλάδας  που 

αναγράφει  πως  το  ξενοδοχείο  DIANA HOTEL  είναι  2 αστέρων. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

α. να  ακυρώσει οµόφωνα την  απόφαση  της  ανάθεσης  της εκδροµής, πράξη 4η/26-

03-2018 από το γραφείο NAI Travel, και να µην  υπογράψει σύµβαση  έργου (Ιδιωτικό  

Συµφωνητικό), διότι  δεν  πληρούσε  τους ποιοτικού όρους  που  είχαν τεθεί στην    

πρόσκληση  ενδιαφέροντος.  

β. να αναθέσει  τη µετακίνηση -  εκδροµή  των  µαθητών  της  Α΄ Λυκείου  στη 

Ζάκυνθο  από  Πέµπτη  19-04-2018 έως  Κυριακή  2-04-2018, στο Τουριστικό 

γραφείο  Happy days travel διότι πληροί  όλους τους  όρους  της  ανωτέρω  

πρόσκλησης ενδιαφέροντος,   µε κόστος εκατόν πενήντα εννέα ευρώ  (159 €) ανά 

µαθητή και συνολικό κόστος επτά χιλιάδων τριακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ (7.314 €) 

στο ξενοδοχείο «HOTEL  AQUA BAY 5*» ( πέντε  αστέρων ). Να συντάξει  σύµβαση  

οργανωµένου ταξιδιού (Ιδιωτικό  συµφωνητικό) σύµφωνα µε  την  κείµενη  νοµοθεσία 

και  τους  όρους   της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, που θα υπογραφεί  από τους  

συµβαλλόµενους  και  εφόσον  οι  γονείς συγκεντρώσουν το ανωτέρω  ποσό. 

Γι’ αυτό  συντάχθηκε η πράξη αυτή και  υπογράφεται.  

  

 

                                                                Τα  µέλη 

1.   Μαρία   Ρόζου 

2. Χαραλαµπία  Βάθη 

3. Πέτρος  Λούβαρης 

4. Δηµήτριος Γεωργιάδης 

5. Αναστασία  Ρόδη 

 

Ο  ∆ιευθυντής 

 

Τ.Σ.Υ. 

 

  Παναγιώτης Ι. Μάρας 


