ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
ΠΡΑΞΗ 6η
Στην Αγία Παρασκευή σήμερα, Δευτέρα 12-2-2018 και ώρα 13.00, στο
Γραφείο της Διεύθυνσης του 2ου ΓΕ.Λ. Αγ.Παρασκευής, μετά από
πρόσκληση της Διευθύντριας του σχολείου κας Δέσποινας Δούκα
(ΠΕ02), συγκλήθηκε και συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή
Αξιολόγησης με θέμα «Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων
για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ Λυκείου στη Σύρο
(20-22.4.18)».
Η Επιτροπή απετελείτο από τους:
1. Δέσποινα Δούκα (ΠΕ02), Διευθύντρια και αρχηγό της εκδρομής,
ως πρόεδρο,
2. Αναστάσιο Λαφογιάννη (ΠΕ03), συνοδό της εκδρομής,
3. Μαρία Παπαδάκη (ΠΕ06), συνοδό της εκδρομής,
4. Ευαγγελία Βογιατζή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του σχολείου,
5. Επαμεινώνδα Καραγιάννη, Γεώργιο Ούτση και Κεϋσιάνα Πάσο,
μαθητές και προέδρους των 5μελών Συμβουλίων των τμημάτων
Α1, Α2 και Α3 αντίστοιχα, που εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο.
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη α) την κείμενη νομοθεσία και δη την
εγκύκλιο 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-17, β) την υπ’αρ. 47/241-2018 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, γ) την υπ’ αρ.
99/7-2-18

«Πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

ταξιδιωτικών

γραφείων για πραγματοποίηση τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης της
Α΄ Λυκείου στη ΣΥΡΟ» εκ μέρους της Διευθύντριας του σχολείου, που
αναρτήθηκε

στην

ιστοσελίδα

της

Διεύθυνσης

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, δ) τον συνδυασμό τιμής, ποιότητας και εύρους
παροχών,

προχώρησε

στην

αξιολόγηση

των

προσφορών

που

κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας που όριζε η ως άνω Πρόσκληση και
αφορούσαν την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Α΄ Λυκείου στη
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Σύρο στο διάστημα 20-22.4.18 (54 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές),
από τα ακόλουθα τουριστικά γραφεία:
1. ZORPIDIS TRAVEL SERVICES ως προς το ξενοδοχείο
DOLPHIN BAY 4*, με τιμή 180 ευρώ ανά μαθητή, για το
διάστημα 19-21.4.18,
2. OUR TRAVEL ως προς το ξενοδοχείο FAROS VILLAGE 4*, με
τιμή 185 ευρώ ανά μαθητή, για το διάστημα 19-21.4.18,
3. Vlassopoulos Travel ως προς το ξενοδοχείο DOLPHIN BAY 4*,
με τιμή 160 ευρώ ανά μαθητή, για το διάστημα 19-21.4.18,
4. IQ HOLIDAYS ως προς το ξενοδοχείο FAROS VILLAGE 4*, με
τιμή 189 ευρώ ανά μαθητή, για 4ήμερη εκδρομή κατά το διάστημα
21-23.4.18 (sic).
Από την εξέταση των προσφορών προέκυψαν τα εξής:
Η Επιτροπή διεπίστωσε ότι καμία από τις κατατεθείσες προσφορές δεν
κάλυπτε με ακρίβεια το διάστημα 20-22.4.18 που αναγράφεται στην
προκήρυξη του σχολείου. Κατόπιν σχετικού προβληματισμού και αφού
έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:
1. το γεγονός ότι υφίσταντο 4 προσφορές για το διάστημα που εν
πολλοίς κάλυπτε τις ημερομηνίες της προκήρυξης,
2. το γεγονός ότι υφίσταντο 3 προσφορές για τις ημέρες 19-21.4.18
και, συνεπώς, συγκρινόμενες μεταξύ τους,
3. το γεγονός ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι περίοδος
αιχμής για τις σχολικές εκδρομές και συνεπώς προκύπτει
ενδεχόμενος κίνδυνος η παράταση της διαδικασίας να
παρεμποδίσει την τελική εύρεση ικανοποιητικής προσφοράς,
ομόφωνα αποφασίζει
να εξετάσει τις κατατεθείσες προσφορές και τα συμπεράσματά της είναι
τα ακόλουθα:
Α. Η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά του τουριστικού γραφείου IQ
HOLIDAYS επειδή προτείνει 4ήμερη εκδρομή αντί 3ήμερης που ζητά το
σχολείο.
Β. Από τη συνεξέταση των 3 προσφορών για το διάστημα 19-21.4.18
ικανοποιητικότερη κρίθηκε η προσφορά του πρακτορείου Vlassopoulos
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Travel ως συνδυασμός οικονομικότερης συγκριτικά τιμής, ποιότητας,
παροχών και πληρότητας κατατεθέντων εγγράφων.
Συνεπώς, η Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
να αναθέσει την πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής
επίσκεψης της Α΄ Λυκείου στη Σύρο στο διάστημα 19-21.4.18 στο
τουριστικό γραφείο Vlassopoulos Travel. Το ξενοδοχείο έχει έδρα
Γαλλησσάς, 84100, Σύρος. Το τουριστικό γραφείο που επελέγη, έχει
έδρα Ματζαγριωτάκη 82, Αθήνα (Τ.Κ. 17676), τηλ. 210-9579300, Fax
210-9579304, υπεύθυνος είναι ο κ.Βλασσόπουλος Στάθης, με
ασφαλιστήριο συμβόλαιο 11582835/Generali Hellas.
Γι ‘ αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται.
Η Διευθύντρια

Οι συνοδοί Καθηγητές

Δέσποινα Δούκα

Αναστάσιος Λαφογιάννης
Μαρία Παπαδάκη

Το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων
2ου ΓΕ.Λ. Αγ.Παρασκευής
Ευαγγελία Βογιατζή
Οι μαθητές
Επαμεινώνδας Καραγιάννης
Γεώργιος Ούτσης
Κεϋσιάνα Πάσο

Σημείωση: Η Διευθύντρια ενημέρωσε τον Σύλλογο Διδασκόντων του
σχολείου για τις ως άνω αποφάσεις της Επιτροπής στη συνεδρίαση της
13ης.2.2018 και έλαβε την έγκρισή του.
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