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 ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

    

Σην Δηαθνπηό ζήκεξα, Παξαζθεπή 24 Ιαλνπαξίνπ 2020 θαη ώξα 12 ζην γξαθείν ηνπ 

δηεπζπληή ηνπ ΓΕΛ Δηαθνπηνύ ν Δηεπζπληήο Φαξηησλίδεο Επζηξάηηνο ΠΕ0403, έρνληαο 

ππόςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο πέληε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ 

εγθαίξσο ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ ΓΕΛ Δηαθνπηνύ, θάιεζε ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο 

θαη ελώπηώλ ηεο απνζθξάγηζε ηηο πξνζθνξέο ησλ :  

1. Travel Bug 

2. Happy days Travel  

3. Mattheos Tours  

4. Spalas Travel  

5. Schizas Tours  

Η επηηξνπή, κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε θαη ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηέιεμε 

ΟΜΟΦΩΝΑ ζηελ επηινγή ηνπ πξαθηνξείνπ Σρίδαο  σο ηε θαιύηεξε δηόηη πιεξνύζε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ήηαλ ε πξνζθνξόηεξε. Ελεκεξώζεθε ην Γξαθείν ηνπ Κνπ Σρίδα γηα λα 

επηβεβαηώζεη ηελ θξάηεζε. Μεηά από κηζή ώξα ην γξαθείν ηνπ Κνπ Σρίδα ελεκέξσζε όηη ην 

μελνδνρείν EUROPA 4* ζηελ Καζηνξηά δελ έρεη δηαζεζηκόηεηα πιένλ.  Καη νη ηέζζεξηο 

πξνζθνξέο  από ηέζζεξα δηαθνξεηηθά γξαθεία πξόηεηλαλ κόλν ην μελνδνρείν ΕUROPA, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη δελ ππήξρε άιιε επηινγή. Επίζεο νη ηηκέο ησλ ππόινηπσλ γξαθείσλ 

γηα απηό ην μελνδνρείν ήηαλ θαηά πνιύ πςειόηεξεο ηνπ πξνθξηζέληνο. Δύν από ηα 

ζπκκεηέρνληα γξαθεία είραλ πξνζθέξεη θαη μελνδνρεία ηξηώλ αζηέξσλ ζε πνιύ ρακειόηεξεο 

ηηκέο βέβαηα. Οη πξνζθνξέο απηέο ήηαλ γηα δύν νπζηαζηηθά μελνδνρεία. Τν ηξίην ήηαλ καθξηά 

από ηελ πόιε πεξίπνπ κία ώξα. Η επηηξνπή βιέπνληαο όηη δελ ππάξρνπλ παξά ειάρηζηα 

δηαζέζηκα ζηελ Καζηνξηά θαη κηα ελδερόκελε λέα πξνθήξπμε κεηά από ηέζζεξηο σο πέληε 

κέξεο ζα είρε (κε κεγάιεο πηζαλόηεηεο) ζαλ απνηέιεζκα λα κελ ππάξμεη μελνδνρείν γηα 

δηακνλή θαη άξα λα αθπξσζεί ε εθδξνκή, θαη αθνύ έιαβε, επηπιένλ, ππόςε ην ινγηθό ησλ 

ηηκώλ γηα ηα μελνδνρεία ηξηώλ αζηέξσλ, απνθάζηζε εθ λένπ ΟΜΟΦΩΝΑ  λα πξνθξίλεη ηελ 

ζπκθεξόηεξε  επηινγή, δειαδή ην μελνδνρείν CLOE 3* ηνπ Γξαθείνπ SCHIZAS TOURS. 

Γηα ην ιόγν απηό ζπληάρζεθε ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη. 
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