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Πράξη 3η
ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση των προσφορών των Τουριστικών Γραφείων για την πραγµατοποίηση της
σχολικής εκδροµής των µαθητών της Γ΄ Λυκείου στην Θεσσαλονίκη»
Την Πέµπτη 2-11-2017 και ώρα 12.00 π.µ. στο γραφείο του ∆ιευθυντού του Προτύπου Γενικού
Λυκείου Αναβρύτων συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την πολυήµερη εκδροµή των
µαθητών της Γ΄ Λυκείου στην Θεσσαλονίκη.
Η επιτροπή αυτή ορίστηκε µε την υπ’ αριθ. 2/1-11-2017 Πράξη του ∆ιευθυντού του Προτύπου Γενικού
Λυκείου Αναβρύτων σύµφωνα µε Υ.Α 33120/Γ∆4/28–02–2017 του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ 681/06–03–2017) και
αποτελείται από:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάντζος Λεωνίδας, ∆ιευθυντής του Προτύπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων και αρχηγός της
εκδροµής.
ΜΕΛΟΣ:
Χατζηθεοδωρίδης Στέλιος, Εκπαιδευτικός Προτύπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων συνοδός της
εκδροµής
ΜΕΛΟΣ:
Καρδαµίτσης Σπύρος Εκπαιδευτικός Προτύπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων συνοδός της
εκδροµής και υπεύθυνος οργάνωσης σχολικών εκδροµών.
ΜΕΛΟΣ:
Σωτηροπούλου Ελένη, Πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του Πρότυπου
Σχολείου Αναβρύτων.
ΜΕΛΟΣ:
Φωτιάδης Παύλος εκπρόσωπος του 15/µελούς Μαθητικού Συµβουλίων των µαθητών του
Προτύπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων.

1)

2)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ξεκίνησε η συνεδρίαση, στην οποία η επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν:
Το άρθρο 13 της Υ.Α 33120/Γ∆4/28–02–2017 του ΥΠΠΕΘ µε θέµα «Εκδροµές–Εκπαιδευτικές
επισκέψεις µαθητών και µαθητριών ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών σχολείων ∆/βάθµιας Εκπ/σης εντός και
εκτός της χώρας»
Την υπ’ αριθµ. 4532/20-10-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτή αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της ∆∆Ε Β’ Αθήνας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρέλαβε τις εµπρόθεσµες σφραγισµένες προσφορές και προχώρησε στην
αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. Παρουσία των µελών της Επιτροπής άνοιξε τους κλειστούς φακέλους –
προσφορές, και κάθε µέλος υπέγραψε αυτές. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις προσφορές µεγαλοφώνως.
Συγκεκριµένα στην προσφορά του σχολείου ζητήθηκαν από τα πρακτορεία:
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων λειτουργίας
τουριστικού γραφείου, σε ισχύ µέχρι το πέρας της εκδροµής.
2. Συµβόλαιο Ασφάλισης Ευθύνης διοργανωτή.
3. Συµβόλαιο οµαδικής και ατοµικής ασφάλισης των µετακινουµένων µαθητών και εκπαιδευτικών,
πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας, και διασφάλιση
πλήρους ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µαθητών και καθηγητών.
4. Εγγυητική επιστολή τραπέζης ύψους 2000€ για την συµµετοχή στον διαγωνισµό.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό γραφείο αποδέχεται ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης
των όρων του συµβολαίου από την πλευρά του καθώς και την επιστροφή όλων των χρηµάτων
στην περίπτωση µη πραγµατοποίησης της εκδροµής λόγω ανωτέρας βίας (πχ φυσικές
καταστροφές κτλ)
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Αναλυτικά διαπιστώθηκε ότι το:
Πρακτορείο «Happy Days travel». Κατέθεσε πλήρη φάκελο µε αριθµό πρωτοκόλλου 4554/2-112017 και µε προσφορά στο ξενοδοχείο «PORTO PALLAS 5* » µε τιµή 290 ευρώ ανά άτοµο και 3
δωρεάν µαθητικές συµµετοχές.
Πρακτορείο «Zorpidis Travel». Κατέθεσε ελλιπή φάκελο (χωρίς τα ανωτέρω 4 και 5) φακέλου µε
αριθµό πρωτοκόλλου 4550/2-11-2017 και µε προσφορά στο ξενοδοχείο «PORTO PALLAS 5*» µε
τιµή 310 ευρώ ανά άτοµο.
Πρακτορείο «Travel Mall». Κατέθεσε ελλιπή φάκελο (χωρίς τα ανωτέρω 1, 2, 3, 4 και 5) µε αριθµό
πρωτοκόλλου 4551/2-11-2017 και µε προσφορά στο ξενοδοχείο «GRAND HOTEL» µε τιµή 313 ευρώ
ανά άτοµο.
Πρακτορείο «At Holidays». Κατέθεσε ελλιπή φάκελο (χωρίς τα ανωτέρω 4 και 5) µε αριθµό
πρωτοκόλλου 4552/2-11-2017 και µε προσφορά στο ξενοδοχείο «ΑΝΑΤΟΛΙΑ 4*» µε τιµή 325 ευρώ
ανά άτοµο.
Πρακτορείο «Manessis Travel». Κατέθεσε ελλιπή φάκελο (χωρίς τα ανωτέρω 4, 5) µε αριθµό
πρωτοκόλλου 4553/2-11-2017 και µε προσφορά στο ξενοδοχείο «PORTO PALLAS 5*» µε τιµή 320
ευρώ ανά άτοµο και 2 δωρεάν µαθητικές συµµετοχές.
Πρακτορείο «Connection travel». Κατέθεσε πλήρη φάκελο µε αριθµό πρωτοκόλλου 4556/2-11-2017
και µε προσφορά για τα ξενοδοχεία:
«LAZART 5* » και µε τιµή 229 ευρώ ανά άτοµο.
«PORTO PALLAS 5* » και µε τιµή 209 ευρώ ανά άτοµο.
«GRAND HOTEL 5* » και µε τιµή 209 ευρώ ανά άτοµο.
«ΝΕΦΕΛΗ 4* » και µε τιµή 169 ευρώ ανά άτοµο.
«SANTA BEACH 4* » και µε τιµή 159 ευρώ ανά άτοµο.
«ΤΙΤΑΝΙΑ 4* » και µε τιµή 159 ευρώ ανά άτοµο.
και 2 δωρεάν µαθητικές συµµετοχές για κάθε περίπτωση.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις ανωτέρω προσφορές, ανέθεσε στο µέλος της κ. Καρδαµίτση
Σπύρο να επιβεβαιώσει για το πρακτορείο «Connection Τravel»:
•
Την ορθότητα και ισχύ των συµβολαίων του, µέσω της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού του
∆ήµου Θεσσαλονίκης.
•
Την ισχύ των συµβολαίων ασφάλισης ευθύνης του πρακτορείου και του συµβολαίου οµαδικής
και ατοµικής ασφάλισης.
Στο σηµείο αυτό η συνεδρίαση διεκόπη µέχρι να προσκοµιστούν οι παραπάνω πληροφορίες.
Την Παρασκευή 3/11 και ώρα 12:30πµ η Επιτροπή συνέχισε την διακοπείσα συνεδρίασή της και αφού
έλαβε υπ’ όψιν όλες τις παραπάνω πληροφορίες, οµόφωνα αποφάσισε:
Την ανάθεση της µετακίνησης και διαµονής των µαθητών της Γ΄ Λυκείου του Προτύπου Λυκείου
Αναβρύτων για την πολυήµερη εκδροµή στην Θεσσαλονίκη στο τουριστικό Γραφείο «Connection Τravel» µε
1η προτίµηση διαµονής το ξενοδοχείο PORTO PALACE και 2η προτίµηση διαµονής το ξενοδοχείο GRAND
HOTEL (δεδοµένης της µη διαφοροποίησης της τιµής) διότι καλύπτει τους απαιτούµενους όρους της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αν δεν υποβληθεί ένσταση στις προβλεπόµενες από το νόµο
προθεσµίες αυτοδίκαια θα κληθεί o εκπρόσωπος του γραφείου «Connection travel» στο Σχολείο για την
υπογραφή συµφωνητικού. Το ίδιο θα συµβεί αν υπάρξει ένσταση και δεν ικανοποιηθεί.
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Κατόπιν τούτου η Επιτροπή, µε την επιφύλαξη της προηγούµενης παραγράφου, εξουσιοδοτεί τον
∆ιευθυντή του Σχολείου κ. Μάντζο Λεωνίδα, να υπογράψει συµφωνητικό µε το τουριστικό πρακτορείο
«Connection Τravel» για την πραγµατοποίηση της πολυήµερης εκδροµής της Γ’ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη
από τις 15/12 έως 19/12/2017, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που έχει οριστεί από τον Σύλλογο των ∆ιδασκόντων
του Σχολείου.
Ενστάσεις µπορούν να κατατεθούν µέχρι την 10/11/2017 και ώρα 12:00
Γι αυτό συντάχτηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάντζος Λεωνίδας
ΜΕΛΟΣ: Χατζηθεοδωρίδης Στέλιος
ΜΕΛΟΣ: Καρδαµίτσης Σπύρος
ΜΕΛΟΣ: Σωτηροπούλου Ελένη
ΜΕΛΟΣ: Φωτιάδης Παύλος.

