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Θέμα: «Εκδίκαζη ηων ενζηάζεων για ηην πενθήμερη εκδρομή  

ηοσ ΓΕ.Λ Ανδραβίδας» 

 

ηελ Αλδξαβίδα θαη ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΓΔΛ Αλδξαβίδαο, ζήκεξα 

09/02/2012, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00 κ.κ., ζπλήιζε ύζηεξα από 

πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ρακαληά Αξηζηείδε, ε επηηξνπή γηα ηελ 

Αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ησλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

5ήκεξε εθδξνκή ηεο Γ΄ ηάμεο απνηεινύκελε  από ηνπο: 

1. Ρακαληά Αξηζηείδε Γ/ληή ηνπ ΓΔΛ Αλδξαβίδαο-Πξόεδξν 

2. Γηακαληνπνύινπ Μαξία-ζπλνδό ηεο εθδξνκήο 

3. Παππά Δπγελία-ζπλνδό εθδξνκήο 

4. Γεκόπνπιν Χαξάιακπν-πξόεδξν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 

5. Γώηε Γεξάζηκν-εθπξόζσπν ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ηεο Γ΄ ηάμεο. 

 

Η επηηξνπή ζπδήηεζε επί ησλ ελζηάζεσλ ηεο Πξάμεο αλάζεζεο ηεο 5κεξεο 

εθδξνκήο ηεο Γ΄Λπθείνπ, πνπ θαηέζεζαλ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία Travel-Soulis 

(Πύξγνο) θαη Kaldiris travel (Ακαιηάδα) θαη απνθάζηζε ηα εμήο: 

1. Όζνλ αθνξά ηελ έλζηαζε ηνπ γξαθείνπ Travel-Soulis (Πύξγνο),  ηελ 

απνξξίπηεη γηαηί α) ε εηαηξεία Γεώξγηνο.Π. Καπαηζνύιηαο- Ισάλλα Γ. 

Καινγεξνπνύινπ Ο.Δ  ηδηνθηήηεο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ Καπαηζνύιηαο 

tours- Λεραηλά, έρεη ζπκβόιαην αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο κε αξηζκό 

92760  θαη  

β) ην μελνδνρείν πνπ πξνηείλεη ην γξαθείν Travel-Soulis (Πύξγνο) βξίζθεηαη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαξδάξε, πεξηνρή πνπ δελ ηελ πξνηείλνπλ ηα  ηνπξηζηηθά 



γξαθεία γηα εθδξνκέο καζεηώλ ιόγσ ηνπ όηη είλαη θαθόθεκε θαη επηπιένλ νη 

γνλείο δελ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα δηακείλνπλ ζε απηή ηελ πεξηνρή.  

2. Όζνλ αθνξά ηελ έλζηαζε ηνπ γξαθείνπ Kaldiris travel (Ακαιηάδα) ηελ 

απνξξίπηεη γηαηί  αθόκα θαη κεηά ηελ αλαγσγή ζε κηθξόηεξν αξηζκό καζεηώλ 

θαη ζπλνδώλ θαζεγεηώλ  ε πξνζθνξά ηνπ είλαη αθξηβόηεξε.  Δπίζεο, 

νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε όηη ε επηηξνπή δελ είρε ελεκεξώζεη πξνθνξηθά 

θαλέλα ηνπξηζηηθό γξαθείν γηα ηνλ κηθξόηεξν αξηζκό καζεηώλ θαη ζπλνδώλ – 

θαζεγεηώλ  από απηόλ πνπ αλαγξάθνληαλ ζηελ πξνθήξπμε ηνπ ζρνιείνπ, 

επεηδή ε αθύξσζε ζπκκεηνρήο ηνπ Μνπζηθνύ ζρνιείνπ Βαξζνινκηνύ ζηελ 

5κεξε εθδξνκή καδί κε ην ζρνιείν καο, αλαθνηλώζεθε κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 

πξνθήξπμεο. 

Ωο εθ ηνύηνπ ε εθδξνκή θαηνρπξώλεηαη νξηζηηθά ζην γξαθείν γεληθνύ 

ηνπξηζκνύ Καπαηζνύιηαο tours- Λεραηλά,  κε ην νπνίν ην ζρνιείν καο ζα 

ζπλάςεη ζπκθσλεηηθό ηηο επόκελεο κέξεο.  

 

    Ο Πξόεδξνο                                                                    Σα κέιε 
                                                                                Γηακαληνπνύινπ Μαξία 
                                                                                        Παππά Δπγελία 
Ρακαληάο Αξηζηείδεο                                            Γεκόπνπινο Χαξάιακπνο 
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