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ΘΕΜΑ: Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την πραγματοποίηση 3ήμερης 

Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Σύρο από την Α’  ΓΕΛ 

 

ΣΧΕΤ.: Υ.Α. Αριθμ. 20883 /ΓΔ4 ΦΕΚ τ. Β΄ 456/13-02-2020  

 

Στο Ηράκλειο Αττικής σήμερα Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και στο γραφείο του 

Διευθυντή του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής συνήλθε η προβλεπόμενη από το άρθρο 14 

παράγραφος 2 Υ.Α. Αριθμ. 20883 /ΓΔ4 ΦΕΚ τ. Β΄ 456/13-02-2020 της Υπουργού Παιδείας 

& Θρησκευμάτων  επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 25/21-02-2020 πράξη του 

Δ/ντή του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής, αποτελούμενη από τους: 

1. Μόρμορη  Εμμανουήλ, Δ/ντή του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής. 

2. Λάζαρη Βασιλική, Υπ/ντρια, συνοδό της εκδρομής 

3. Μπουντοπούλου Κων/να, Καθηγήτρια, συνοδό της εκδρομής 

4. Καπετανάκη Δήμητρα & Χρυσό Εμμανουήλ ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων & 

Κηδεμόνων του Σχολείου μας με μία ψήφο. 

5. Κολοκοτρώνη Χρύσα, Ουσταμπασίδου Ελένη ως εκπροσώπων των 5μελών χωρίς ψήφο. 

Με την έναρξη της διαδικασίας ο κ. Δ/ντής ενημέρωσε την Επιτροπή ότι:  

Α) Με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση (Άρθρο 14) προβλέπονται τα ακόλουθα: 
… 
Άρθρο 14 
Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επιλογή Προσφοράς 
1. Για τις προγραμματιζόμενες εκδρομές-μετακινήσεις, με διανυκτέρευση, ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου 

προκηρύσσει στην ιστοσελίδα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται: 
α) προορισμός/οί, β) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών, γ) μεταφορικό/ά μέσο/α και τυχόν πρόσθετες 

προδιαγραφές, δ) «κατηγορία» καταλύματος, ε) λοιπές υπηρεσίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων 

κ.λπ.), στ) υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή Ταξιδίων/ Ταξιδιωτικού-

Τουριστικού Γραφείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των 

προσφορών, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες μετά την ανάρτηση της προκήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι οι προσφορές πρέπει να είναι απολύτως ποσοτικά και ποιοτικά συγκρίσιμες προκειμένου να 

διασφαλίζεται η επιλογή της πλέον συμφέρουσας. Συνιστάται στα σχολεία να ζητούν και την πρόσθετη προαιρετική 

ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. Για τις παραπάνω υπηρεσίες πρέπει να 

ζητείται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή / μαθήτρια. Η 

προσφορά του τουριστικού γραφείου θα κάνει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνει. Οι 

προσφορές, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), κατατίθενται 
κλειστές στο σχολείο. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη 

δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί 

προσφορά μέχρι την ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί, σύμφωνα με την προκήρυξη, ο διαγωνισμός 

επαναπροκηρύσσεται με νέα καταληκτική ημερομηνία, εφόσον υπάρχει χρόνος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα 
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απαραίτητα χρονικά περιθώρια ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος και το σχολείο απευθύνεται σε συγκεκριμένο 

τουριστικό γραφείο, αφού ενημερωθεί η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικό πρακτικό. 
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς συγκροτείται 

Επιτροπή, με Πράξη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον / την ίδιο/α, ως πρόεδρο, 

δύο (2) συνοδούς-εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, δύο (2) 

εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εφόσον λειτουργεί τέτοιος Σύλλογος, οι οποίοι 

εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο, καθώς και από δύο (2) εκπροσώπους του 15/μελούς Μαθητικού Συμβουλίου 

ή/και των 5/μελών Συμβουλίων των Μαθητικών Κοινοτήτων που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή-μετακίνηση, 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του τουριστικού γραφείου που θα 

πραγματοποιήσει την εκδρομή-μετακίνηση. Η επιλογή του τουριστικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που 

συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το πρακτικό αναρτάται άμεσα στην 

ιστοσελίδα του σχολείου. Ενστάσεις κατά της επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την 

ανάρτηση του πρακτικού επιλογής. 
3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή 

του τουριστικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επισημαίνεται ότι μετά την 

κατακύρωση της προσφοράς στο τουριστικό γραφείο δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στους όρους της σύμβασης 

και στις συμφωνημένες υπηρεσίες. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής: 
i. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής - μετακίνησης. 
ii. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός δωματίων και κλινών και οι παρεχόμενες από αυτό 

υπηρεσίες. 
iii. Η Ασφάλεια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης του τουριστικού γραφείου. 
iv. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή/τρια. 
v. Τους Γενικούς Όρους συμμετοχής στην εκδρομή. 
4. Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των 

τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης. 
… 
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_4878_46.pdf αναρτήθηκε από τις 17/02/2020 η σχετική 

προκήρυξη του Σχολείου μας με μνημονικό όνομα: up/pr_4878_46.pdf 
Β) Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (σήμερα Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 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) Σε περίπτωση που διατυπωθούν αντιρρήσεις ως προς το συγκρίσιμο των προσφερομένων 

υπηρεσιών, η επιτροπή θα αξιολογήσει με κλίμακα από 0,9 – 1,1 τις κατατεθείσες προσφορές 

πριν τον άνοιγμα των οικονομικών στοιχείων.  

3) Εφόσον οι προσφορές καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και δεν έχει τεθεί ζήτημα 

συγκρισιμότητας να αξιολογηθούν με βάση την οικονομικότερη, λαμβάνοντας υπόψη τις 

οικονομικές δυσχέρειες των οικογενειών των μαθητών. Σε αντίθετη περίπτωση να επιλεγεί η 

συμφερότερη με βάση το μικρότερο κλάσμα (Ποσό ανά μαθητή / Συντελεστή Αξιολόγησης). 

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: 

http://srv3-dide-v-ath.att.sch.gr/ekdromi/up/pr_4878_46.pdf
http://srv3-dide-v-ath.att.sch.gr/ekdromi/up/pr_4878_46.pdf
http://srv3-dide-v-ath.att.sch.gr/ekdromi/up/pr_4878_46.pdf
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1. ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε.: DOLPHIN BAY Hotel 

4*, Ακτοπλοϊκά Blue Star, Συνοδός, Ξενάγηση στην Άνω Σύρο. 

2. ZORPIDIS travel services: DOLPHIN BAY Hotel 4*, Ακτοπλοϊκά Blue Star, 

Συνοδός, Ξενάγηση στην Άνω Σύρο, Λαογραφικό,  

3. IQ Holidays: DOLPHIN BAY Hotel 4*, Ακτοπλοϊκά Blue Star, Συνοδός. 

4. Vlassopoulos: DOLPHIN BAY Hotel 4*, Ακτοπλοϊκά Blue Star, Συνοδός. 

5. ILLUSION Holidays: DOLPHIN BAY Hotel 4*, Ακτοπλοϊκά Blue Star, Συνοδός, 

Ξενάγηση στην Άνω Σύρο, Απόλλων, Βιομηχανικό Μουσείο, τρεις (3) συμμετοχές 

μαθητών δωρεάν. 

 

Τα μέλη της επιτροπής έκριναν ότι όλες οι προσφορές είναι απολύτως συγκρίσιμες μεταξύ 

τους.  

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 και υπολογισμός της τελικής επιβάρυνσης ανά μαθητή. Συγκεκριμένα 

υποβλήθηκαν:  

1. ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε. 200,00 €. ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΟΡΟ ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΣΗΣ 6 € το δωμάτιο άρα 2 € ανά μαθητή. 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ: 202,00 €. 

2. ZORPIDIS travel services, ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ: 200,00 €. 

3. IQ Holidays, ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ: 188,00 €. 

4. VLASSOPOULOS travel services ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ: 185,00 €. 
5.  Illusion Holidays: 175,00 € ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 175 - (3 X 175) / 102 = 

175,00 – 5,15 = 169,85 € 
Κατόπιν τούτου 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 24 Φεβρουαρίου 2020 

 

Τα μέλη 

 

 

1. Μόρμορης  Εμμανουήλ, Δ/ντής του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής. 

 

 

2. Λάζαρη Βασιλική, Υπ/ντρια του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής, συνοδός της εκδρομής 

 

 

3. Μπουντοπούλου Κων/να, Καθηγήτρια, συνοδός της εκδρομής 

 

 

4. Καπετανάκη Δήμητρα  

 

 

5. Χρυσός Εμμανουήλ ( 4 & 5) εκπρόσωποι Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
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