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         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
                    & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤ.
         Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Β΄ ΑΘΗΝΑΣ     
 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
                    «ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» 
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 32 & Ανάφης 13
Ταχ. Κώδικας: 141 21  Ηράκλειο Αττικής
Ιστοσελίδα: http  ://4  lyk  -  n  -  irakl  .  att  .  sch  .  gr 
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Γρ.
Τηλέφωνο: 2102775357, 2102796658 
e-mail: 4  lyknira  @  sch  .  gr 

ΘΕΜΑ: Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την πραγματοποίηση 6ήμερης εκδρομής Γ Λυκείου
στα  Χανιά

ΣΧΕΤ.: 

Στο Ηράκλειο Αττικής σήμερα Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 και στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου
ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής συνήλθε η προβλεπόμενη από το άρθρο 13 της Υ.Α. Αριθμ. 33120/ΓΔ4 ΦΕΚ
β΄ 681/06-03-2017 του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων  επιτροπή, που συγκροτήθηκε
με την με αριθμό 26/02-11-2018 πράξη του Δ/ντή του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής, αποτελούμενη
από τους:
1. Μόρμορη  Εμμανουήλ, Δ/ντή του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής.
2. Μπουντοπούλου Κων/να, (ΠΕ 02) καθηγήτρια, συνοδό της εκδρομής.
4. Μπαρμπάκο Κων/νο, (ΠΕ 80) καθηγητή, συνοδό της εκδρομής.
4. Μανωλοπούλου Αμαλία εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων των μαθητών του 4ου ΓΕΛ
Ηρακλείου Αττικής.
5. Κατσούλη  Δήμτρα  Πρόεδρο  του  15μελούς,  Σουρίλα  Κων/νο,  Ρουσέλη  Αργυρώ,  Τζανή  Ηλία,
Σαλάτα Νικόλαο, μέλη του 15μελούς, Καραναστάση Μαρία (Γ1) καιι Τζόκα Χαραλμπία (Γ3) με μία
ψήφο. 
Με την έναρξη της διαδικασίας ο κ. Δ/ντής ενημέρωσε την Επιτροπή ότι: 
Α)  Στον  ιστοχώρο  της  Δ/νσης  Δ/θμιας  Έκπ/σης  Β΄  Αθήνας  και  στο  σύνδεσμο  http://srv3-dide-v-
ath.att.sch.gr/ekdromi/up/pr_3079_46.pdf αναρτήθηκε από τις 30/10/2018 η σχετική προκήρυξη του
σχολείου με μνημονικό όνομα /up/pr_3079_46.pdf
Β) Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00΄) παραδόθηκαν στο
σχολείο πέντε (5) προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους από ενδιαφερόμενα για την ανάληψη της
εκδρομής τουριστικά πρακτορεία.
Στη συνέχεια ο κ. Δ/ντής για τη διαδικασία της αξιολόγησης πρότεινε τα παρακάτω:
1)  Να  ανοιχτούν  οι  προσφορές  και  να  ελεγχθούν  ως  προς  τη  συμμόρφωσή  τους  σχετικά  με  τα
οριζόμενα από τη μνημονευόμενη Υ.Α.
2) Να καταγραφούν για κάθε προσφορά: Ξενοδοχείο προορισμού, παρεχόμενες καλύψεις, πρόσθετες
προσφορές, ειδικά χαρακτηριστικά της προσφοράς (πχ. πρωινό σε μπουφέ ή όχι, διάφορες επιπλέον
καλύψεις κλπ).
3) Εφόσον οι  προσφορές καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις  να αξιολογηθούν με βάση την
οικονομικότερη, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσχέρειες των οικογενειών των μαθητών.
Τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα συμφώνησαν στη διαδικασία.  Στη συνέχεια ανοίχθηκαν από τον
Δ/ντή  οι  προσφορές  χωρίς  να  ανακοινωθούν  τα  οικονομικά  στοιχεία  τους.  Οι  υποβληθείσες
προσφορές συνοπτικά περιλάμβαναν:

  
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
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1. IQ Holidays: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Χανιά και από Ηράκλειο προς Πειραιά σε
καμπίνες  ΑΒ  4  για  το  σύνολο  των  μαθητών  και  σε  καμπίνες  ΑΒ  2  για  τους  καθηγητές,  3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  5*  Stellina, με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, δωρεάν ξεναγήσεις,
ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αστικής - επαγγελματικής ευθύνης.
2. Vlassopoulos Travel Service: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Χανιά και από Ηράκλειο
προς  Πειραιά  σε  καμπίνες  ΑΒ  4  για  το  σύνολο  των  μαθητών  και  σε  καμπίνες  ΑΒ  2  για  τους
καθηγητές, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 5* Stellina, με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, δωρεάν
ξεναγήσεις, ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αστικής - επαγγελματικής ευθύνης. 
3.  Illusion Holidays: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Χανιά και από Ηράκλειο προς Πειραιά
σε  καμπίνες  ΑΒ  4  για  το  σύνολο  των  μαθητών  και  σε  καμπίνες  ΑΒ  2  για  τους  καθηγητές,  3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  5*  Stellina, με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, δωρεάν ξεναγήσεις,
ασφάλεια  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης,  αστικής  -  επαγγελματικής  ευθύνης.  Επιπλέον  4  μισές
συμμετοχές για αντίστοιχο αριθμό μαθητών.
4.  Manessis:  Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Χανιά και  από Ηράκλειο προς Πειραιά σε
καμπίνες  ΑΒ  4  για  το  σύνολο  των  μαθητών  και  σε  καμπίνες  ΑΒ  2  για  τους  καθηγητές,  3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  5*  Stellina, με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, δωρεάν ξεναγήσεις,
ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αστικής - επαγγελματικής ευθύνης. 
5. Zorpidis Travel Services: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Χανιά και από Ηράκλειο προς
Πειραιά σε καμπίνες ΑΒ 4 για το σύνολο των μαθητών και σε καμπίνες ΑΒ 2 για τους καθηγητές, 3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  5*  Stellina, με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, δωρεάν ξεναγήσεις,
ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αστικής - επαγγελματικής ευθύνης. 
Στη συνέχεια, ο κ. Δ/ντής ρώτησε τα μέλη της επιτροπής αν έχουν κάποια διευκρινιστική ερώτηση επί
των  προσφορών.  Μετά  την  αρνητική  απάντηση,  ακολούθησε  η  ανακοίνωση των  προσφερόμενων
τιμών. Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν:
1. IQ Holidays: 275 € ανά μαθητή
2. Vlassopoulos Travel Services: 270 ανά μαθητή
3. Illusion holidays 250 € ανά μαθητή (χωρίς την αναγωγή των 2 free)
4. Manessis:  265 € ανά μαθητή
5. Zorpidis: 258 € για το ξενοδοχείο SANTA MARINA και 285€ για το ξενοδοχείο ΚΥΔΩΝ
Ομοφώνως η επιτροπή, κρίνει πιο συμφέρουσα την προσφορά του Γραφείου Illusion holidays. Στο
σημείο  αυτό  διακόπηκε  η  συνεδρίαση  και  συμφωνήθηκε  να  υπογραφούν  τα  καθαρογραμμένα
πρακτικά της επιτροπής, και να αναρτηθεί το παρόν στον ιστότοπο του Σχολείου. 

Ηράκλειο Αττικής 8 Νοεμβρίου 2018

Τα μέλη

Μόρμορης Εμμανουήλ 

Μπουντοπούλου Κων/να

Μπαρμπάκος Κων/νος

Μανωλοπούλου Αμαλία

Τα μέλη των 15μελούς – 5μελών:
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