
 ΠΡΑΞΗ 3η/21-11-2019 

 

Θέμα :   «  Εξέταση  ένστασης του Τουριστικού Γραφείου    
                     ConneCtion travel »    
 

       Στο Κρανίδι  και στο  Γραφείο  του  Διευθυντή  του  ΓΕΛ Κρανιδίου, σήμερα   ημέρα 
Πέμπτη,    21 Νοεμβρίου 2019  και  ώρα  13:30 ,́ συνη' λθε σε  συνεδρι'αση η συγκροτηθει'σα  
με την  αριθμό  Πράξης 1η/15-11-2019 απόφαση του Διευθυντή επιτροπή  αξιολόγησης  
των  προσφορών για την πολυήμερη  εκπαιδευτική  εκδρομή – μετακι'νηση της Γ  ́ τα' ξης  
στη  Θεσσαλονίκη  από  Δευτέρα  9-12-2019 έως  Παρασκευή  13-12-2019, σύμφωνα  με  
την  15η/12-11-2019 Πράξη  του  Συλλόγου Διδασκόντων. 
     Στη συνεδρίαση  ήταν  παρόντα  τα μέλη  της  επιτροπής  με  δικαίωμα μιας ψήφου. 
Μετα'   τη  διαπι'στωση   της  απαρτι'ας, η  επιτροπη'   αφου'   ε'λαβε υπ ό' ψιν, την  ε'νσταση του 
Τουριστικού  Γραφείου ConneCtion travel,  με Αριθμό Πρωτοκόλλου 659/20-11-2019 για 
την επιλογή του  Τουριστικού  Γραφείου  HAPPY DAYS TRAVEL , ως  μη συμφέρουσα  
προσφορά για  την  πολυήμερη  εκδρομή  των  μαθητών στη Θεσσαλονίκη   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
ομόφωνα  να απορρίψει  την ένσταση  του  Τουριστικού  Γραφείου  ConneCtion travel  για  
τους  παρακάτω  λόγους : 

1. στην Προσφορά  που έδωσε το  Τουριστικό  Γραφείο Happy Days Travel, 
περιλαμβάνεται   και  το  ξενοδοχείο  M INERVA 4*   στο  κέντρο  της  πόλης  με  τιμή 
κατά  άτομο  στα  εκατόν  εξήντα  ευρώ  (160 €).   Η τιμή  συνολικά  έχει  ως  εξής  
60 μαθητές Χ 160 € = 9.600 €, και  5 μαθητές  με  50%  έκπτωση  5 Χ 80 € = 400€ . 
Άρα  το  συνολικό   κόστος  της  εκδρομής θα  ανερχόταν   στα 10.000 € , δηλαδή 
985 €  λιγότερα  από το ξενοδοχείο  KINISSI PALACE που μας  προσέφερε το 
Τουριστικού  Γραφείου ConneCtion travel. Επομένως,το Τουριστικό Γραφείο Happy 

Days Travel, ήταν  ήδη  μειοδότης  στο  διαγωνισμό  μας. 
2. Η  επιλογή  μας  για  το  ANATOLIA HOTEL 4*, έγινε διότι  το εν λόγω  ξενοδοχείο  

διαθέτει  καλύτερα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά, και  το  σχολείο μας  έχει  
φιλοξενηθεί στο  παρελθόν στο συγκεκριμένο  ξενοδοχείο, χωρίς  κανένα  απολύτως 

πρόβλημα  και  με  άριστες  εντυπώσεις. Επίσης  το Τουριστικό  Γραφείο  Happy 
Days Travel,   στο  συγκεκριμένο ξενοδοχείο  ήταν  και  πάλι  μειοδότης  γιατί  μας  
είχε  προσφερθεί  και από  άλλα  τουριστικά γραφεία (Τουριστικό γραφείο 
TravelBug  210,00 €  ανά  μαθητή με  πρωινό, Τουριστικό γραφείο IQ HOLIDAYS  

220,00 €  ανά  μαθητή με  πρωινό και Τουριστικό γραφείο M anessis 235,00 €  ανά  
μαθητή με  πρωινό και  ημιδιατροφή). Το τελικό  κόστος  για  την  παραμονή  έχει  
ως  εξής : 60 μαθητές Χ 185 €=11.100 €, και 5 μαθητές με 50% έκπτωση 5 μαθητές 
Χ 92,50 € = 462,50 €. Το  συνολικό  κόστος της  εκδρομής  ανέρχεται στα 11.562,50 

€, Άρα  η  τιμή  κατά  μαθητή     διαμορφώνεται  στα  εκατόν    εβδομήντα επτά 
ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά  ( 177,89 €). 

3.  Επίσης  το Τουριστικό Γραφείο  Happy Days Travel  προσφέρει : 
  α. ένα  τριήμερο  διαμονής στη  Σαντορίνη  2 ατόμων, για τη διενέργεια  
λαχειοφόρου αγοράς του σχολείου  
   β.   ένα  τριήμερο διαμονής  στην  Πάρο  2  ατόμων, για τη  διενέργεια λαχειοφόρου 
αγοράς του  σχολείου και 

                γ.   μείωση κατά  50%,   σε πέντε μαθητές (οικονομικά ασθενέστερους). 
Τα παραπάνω  θα  μειώσουν το  κόστος της  εκδρομής  περαιτέρω.  

  

Γι’ αυτό   συντάχθηκε η πράξη αυτή και  υπογράφεται.  
  

 
                                                                Τα  μέλη 

1. Χαραλαμπία  Βάθη 

2. Μαρία  Λιώση 

3. Αικατερίνη Κωστάλλα 

Ο  ∆ιευθυντής 

 

Τ.Σ.Υ. 

 

  Παναγιώτης Ι. Μάρας 



4. Ηλιάδης  Φίλιππος 

5. Πουλής Ανδρέας 

6. Τσατσαρός Δημήτριος 

 
                                                                                    

 

 

                                                                                                                                             

 

  


