
Πράξη 2η 

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηςη προςφορών για την εκδρομή των μαθητών τησ Γ΄ τάξησ ςτην ΚΕΡΚΥΡΑ» 

Στο γραφείο μου ςιμερα 23/10/2019 και ϊρα 12:00 ςυςκζφκθκε θ Επιτροπι αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν που κατατζκθκαν εμπρόκεςμα ςτο ςχολείο από τα ακόλουκα ταξιδιωτικά γραφεία: 

1. Spallas travel: 165 ΕΥΩ ςτο 4* ΙΟΝΙΑΝ PARK hotel 
2. Travel Project: 225 ΕΥΩ ςτο 5* ΟΔΟΣΤΑΜΟ hotel + 14 (50%) ελευκζρασ + προςφορζσ 2 τριθμζρων 

ςε ΙΟ, ΝΑΞΟ (για λαχειοφ. αγορά) +1 Η/Υ + εκπτϊςεισ ςε διαμονι ςε ΙΟ, ΝΑΞΟ. 
3. Smille acadimos: 227 ΕΥΩ ςτο 5* ΟΔΟΣΤΑΜΟ hotel + 12 (50%) ελευκζρασ. 
4. IQ holidays: 158 ΕΥΩ ςτο 4* ΙΟΝΙΑΝ PARK hotel + 15 (50%) ελευκζρασ + προςφορά λαχειοφ. αγορά 

(2) διανυκτ. ςε Ριλιο, Λίμνθ Ρλαςτιρα. + εκπτϊςεισ ςε ταξίδια. 
5. Travel Bug: 145ΕΥΩ ςτο 4* ΙΟΝΙΑΝ PARK hotel. 
6. Panolympia: 239 ΕΥΩ ςτο 5* ΟΔΟΣΤΑΜΟ hotel 
7. Manessis: 145 ΕΥΩ ςτο 4* ΙΟΝΙΑΝ PARK hotel + 18 (50%) ελευκζρασ + προςφορά λαχειοφ. αγορά (2) 

διανυκτ. ςε 4* ξενοδοχείο. 
8. Connection travel: 289ΕΥΩ ςε CORFU PALACE 5*,ι 219 CORFU MARE boutique Hotel 4*. 
9. Happydays Travel: 145 ΕΥΩ ςτο 4* ΙΟΝΙΑΝ PARK hotel + 20 (50%) ελευκζρασ + προςφορά λαχειοφ. 

αγορά (2) τριιμερα (2) ατόμων για Ριλιο, Σαντορίνθ + 1  Η/Υ + εκπτϊςεισ ςε ταξίδια. 
10. Hellenic coaches: 230 ΕΥΩ ςτο 5* ΟΔΟΣΤΑΜΟ hotel. 

Κατόπιν ενδελεχοφσ μελζτθσ των προςφορϊν που κατζκεςαν τα ωσ άνω ταξιδιωτικά γραφεία και 

ςφμφωνα με τθν Υ.Α. 33120/ΓΔ4/2017, θ Επιτροπι, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τθν προκιρυξθ 677/16-10-

2019, αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ, προχϊρθςε 

ςτθν ταξινόμθςθ των προςφορϊν ςε δφο ομάδεσ, με βάςθ τθν κατθγορία των προςφερόμενων 

καταλυμάτων και κατζλθξε ςτα εξισ: 

α. Τα προςφερόμενα ξενοδοχεία 5 αςτζρων (οδόςταμο) και (Corfu Palace), το μεν πρϊτο δεν 

λειτουργεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, όπωσ ςαφζςτατα ορίηει θ προκιρυξθ, θ διαπίςτωςθ 

αυτι προζκυψε κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ με το ίδιο το ξενοδοχείο, το δε άλλο φιλοξενεί 

το CASINO και δεν επικυμοφμε να φιλοξενεί και τουσ μακθτζσ. 

β. Το ζνα προςφερόμενο ξενοδοχείο 4 αςτζρων (Ionian Park) πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ 

προκιρυξθσ. Πμωσ, κριτικζσ μακθτϊν ςχολείων που διζμειναν ςτο εν λόγω ξενοδοχείο κακϊσ και 

φωτογραφικό υλικό επιςκεπτϊν κατατεκειμζνο ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ ιςτοςελίδεσ όπωσ 

Trivago, TripAdvisor, Booking κ.λπ., μασ δθμιουργοφν αμφιβολίεσ ωσ προσ τουσ όρουσ υγιεινισ που 

ορίηει το άρκρο 13, §11, τθσ προαναφερκείςασ ΥΑ. 

γ. Το άλλο ξενοδοχείο 4* (Corfu Mare boutique Hotel) καλφπτει μεν τισ απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ, 

όμωσ όπωσ προζκυψε από τθλεφωνικι διευκρίνιςθ του ξενοδοχείου δεν δφναται να καλφψει τθν 

ταυτόχρονθ ςίτιςθ (πρωινό, δείπνο) ςτθν τραπεηαρία μακθτϊν και ςυνοδϊν. 

 Ωσ εκ τοφτου, θ Επιτροπι απορρίπτει όλεσ τισ παραπάνω προςφορζσ, κθρφςςει άγονο τον 

διαγωνιςμό και επιφυλάςςεται για τθν ζκδοςθ νζασ προκιρυξθσ. 

 

  Ο Ρρόεδροσ      Τα Μζλθ 
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