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Ηράκλειο Αττ. 3 Νοεμ. 2015
Αριθ. Πρωτ. Φ.23/1048

ΚΟΙΝ

ΘΕΜΑ: Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την πραγματοποίηση 6ήμερης εκδρομής Γ Λυκείου
στα Χανιά
ΣΧΕΤ.:
Στο Ηράκλειο Αττικής σήμερα Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 και στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου
ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής συνήλθε η προβλεπόμενη από το άρθρο 14 της Υ.Α. 129287/Γ2 ΦΕΚ β΄
2769 /02-12-2011 της Υφυπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, επιτροπή, που
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 25.β/30 Οκτ. 2015 πράξη του Δ/ντή του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου
Αττικής, αποτελούμενη από τους:
1. Μόρμορη Εμμανουήλ, Δ/ντή του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής.
2. Σφενδουράκη Αργυρώ, (ΠΕ 02) καθηγήτρια, αρχηγό της εκδρομής
3. Μπουντοπούλου Κων/να, (ΠΕ 02) καθηγήτρια, συνοδό της εκδρομής
4. Μπαρμπάκο Κων/νο, (ΠΕ 09) καθηγητή, συνοδό της εκδρομής
5. Πετώνη Ηλία, (ΠΕ 01) καθηγητή, συνοδό της εκδρομής (οι 2, 3 4 & 5 συμμετέχουν με δύο
ψήφους).
4. Ντόκα Βάνα, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων των μαθητών του 4ου ΓΕΛ
Ηρακλείου Αττικής.
5. Ιακωβίδη Αντώνιο (Γ1), Κόρδα Παναγιώτη (Γ1) πρόεδρο του δεκαπενταμελούς, Καραβασίλη
Κων/νο (Γ2), Μπούγλα Απόστολο (Γ2), Παναγιωτοπούλου Ερρικα (Γ3), Ταόλη Ιωάννη (Γ4), Τεκίδη
Ανδρέα (Γ4) μέλη των 5μελών Συμβουλίων των μαθητών του Σχολείου, 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/ekdromes_provoli.php?page=- 6 αναρτήθηκε από τις 20/10/2015 η σχετική
προκήρυξη του σχολείου με μνημονικό όνομα up/pr_46_127.docx
Β) Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 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 το Δ/ντή
οι προσφορές χωρίς να ανακοινωθούν τα οικονομικά στοιχεία τους. Οι υποβληθείσες προσφορές
συνοπτικά περιελάμβαναν:

1. IQ Holidays: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Ηράκλειο και από Χανιά προς Πειραιά σε
καμπίνες ΑΒ4 για το σύνολο των μαθητών και σε καμπίνες ΑΒ 2 για τους καθηγητές, 3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 5* Creta Dream Royal με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, ασφάλεια
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αστικής - επαγγελματικής ευθύνης, επιπλέον προσφορά 1 τριήμερο
ταξίδι για δύο άτομα για τη λαχειοφόρο αγορά του σχολείου, δυο αεροπορικά εισιτήρια για περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
2. @t Holidays: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Ηράκλειο και από Χανιά προς Πειραιά σε
καμπίνες ΑΒ4 για το σύνολο των μαθητών και σε καμπίνες ΑΒ 2 για τους καθηγητές, 3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 5* Galini με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, ασφάλεια
ιατροφαρμακευτική κάλυψη, ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής ευθύνης, ξεναγό στην Κνωσσό.
3. Illusion holidays: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Ηράκλειο και από Χανιά προς Πειραιά
σε καμπίνες ΑΒ4 για το σύνολο των μαθητών και σε καμπίνες ΑΒ 2 για τους καθηγητές, 3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 5* Galini με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, ασφάλεια
ιατροφαρμακευτικής, αστικής - επαγγελματικής ευθύνης, 24ωρη ιατρική κάλυψη, ατομική
ταξιδιωτική ασφάλεια, 2 free εισιτήρια, ξεναγήσεις στην Κνωσσό, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του
Ηρακλείου, στο Μουσείο Βενιζέλου στα Χανιά, στο στρατηγείο του Βενιζέλου στο Θέρισο, Ι.Χ. στη
διάθεση των συνοδών καθηγητών, επιπλέον προσφορά ένα τριήμερο ταξίδι για δύο άτομα για τη
λαχειοφόρο αγορά του σχολείου, δυο αεροπορικά εισιτήρια για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
4. Manessis: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Χανιά και από Χανιά προς Πειραιά σε καμπίνες
ΑΒ4 για το σύνολο των μαθητών και σε καμπίνες ΑΒ 2 για τους καθηγητές, 3 διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο 5* ΙΟΛΙΔΑ με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής, αστικής επαγγελματικής ευθύνης, ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια.
5. mazi: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Χανιά και από Χανιά προς Πειραιά σε καμπίνες
ΑΒ4 για το σύνολο των μαθητών, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 4* SANTA MARINA ή ΚΥΔΩΝ
με πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής, αστικής - επαγγελματικής ευθύνης,
ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια
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: 260 € ανά μαθητή
2. @t Holidays: 250 € ανά μαθητή
3. Illusion holidays 230 € ανά μαθητή (χωρίς την αναγωγή των 2 free)
4. Manessis: 255 € ανά μαθητή
5. mazi: 265€ 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.
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