ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18
ΠΡΑΞΗ 5η
Στην Αγία Παρασκευή σήμερα, Τρίτη 13.2.18 και ώρα 09.45
ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των προσφορών και λήψης
απόφασης για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Β΄ Λυκείου
στη Θεσσαλονίκη.
Χθες, Δευτέρα 12-2-2018 και ώρα 12.30, 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 Β΄
Λυκείου στη Θεσσαλονίκη (26-29.4.18)».
Η Επιτροπή απετελείτο από τους:
Δέσποινα Δούκα (ΠΕ02), Διευθύντρια του σχολείου, ως πρόεδρο,
Βασίλειο Βενιό (ΠΕ04.01), συνοδό της εκδρομής,
Θεοδώρα Δελλαπόρτα (ΠΕ010), συνοδό της εκδρομής,
Ευαγγελία Βογιατζή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του σχολείου,
5. Θεμιστοκλή Καρλατήρα, Λεονάρδο Παπαγεωργίου και ΓεώργιοΕμμανουήλ Παύλου, μαθητές και προέδρους των 5μελών
Συμβουλίων των τμημάτων Β1, Β2 και Β3 αντίστοιχα, που
εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο.
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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. 48/241-2018 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, γ) την υπ’ αρ.
100/7-2-18

«Πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

ταξιδιωτικών

γραφείων για πραγματοποίηση τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης
της Β΄ Λυκείου στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 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
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προσφορών που κατατέθηκαν εντός της προθεσμίας που όριζε η ως άνω
Πρόσκληση και αφορούσαν την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της
Β΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη στο διάστημα 26-29.4.18 (67 μαθητές και
4 συνοδοί καθηγητές), από τα ακόλουθα τουριστικά γραφεία:
1. Saronic Tours ως προς το ξενοδοχείο CAPSIS HOTEL
THESSALONIKI 4*, με τιμή 215 ευρώ ανά μαθητή,
2. Vlassopoulos Travel ως προς τα ξενοδοχεία PORTO PALACE
HOTEL 5* και CAPSIS HOTEL THESSALONIKI 4*, με τιμή
215 και 205 ευρώ ανά μαθητή, αντίστοιχα,
3. Connection Travel ως προς τα ξενοδοχεία GRAND HOTEL
PALACE 5*, NEPHELI PALACE HOTEL 4* και SANTA
BEACH HOTEL 4*, με τιμές 139, 109 και 109 ευρώ ανά μαθητή
αντίστοιχα,
4. Anothertour (προσφορά αποσταλείσα αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με password),
5. Our travel ως προς το ξενοδοχείο CAPSIS HOTEL
THESSALONIKI 4*, με τιμή 189 ευρώ ανά μαθητή.
Από την εξέταση των προσφορών προέκυψαν τα ακόλουθα:
Α. Η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά του τουριστικού γραφείου
Saronic Tours λόγω υψηλής συγκριτικά τιμής και ελλιπών κατατεθέντων
εγγράφων και παροχών,
Β. Η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά του τουριστικού γραφείου
Vlassopoulos Travel λόγω υψηλής συγκριτικά τιμής,
Γ. Η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά του τουριστικού γραφείου
Connection Travel επειδή διεπίστωσε ότι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα
δωματίων στα ξενοδοχεία GRAND HOTEL PALACE 5* και NEPHELI
PALACE HOTEL 4*, για τα οποία η Επιτροπή έδειξε ενδιαφέρον.
Δ. Η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά του τουριστικού γραφείου
Anothertour επειδή κατετέθη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε αντίθεση
με τα αναγραφόμενα στην προκήρυξη του σχολείου, που ακολουθεί το
πρότυπο της Ιστοσελίδας της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας. Η
Επιτροπή ζήτησε και έλαβε συμπληρωματικές οδηγίες επί του θέματος
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από το Τμήμα Εκδρομών της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας στις
13.2.18, οι οποίες στήριζαν την ως άνω απόρριψη.
Ικανοποιητικότερη κρίθηκε η προσφορά του πρακτορείου Our travel ως
συνδυασμός οικονομικότερης συγκριτικά τιμής, ποιότητας, παροχών και
πληρότητας κατατεθέντων εγγράφων.
Συνεπώς, η Επιτροπή ομόφωνα
αποφασίζει
να αναθέσει την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκπαιδευτικής
επίσκεψης της Β΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη στο τουριστικό γραφείο
Our travel. Το ξενοδοχείο έχει έδρα Μοναστηρίου 16, 54629,
Θεσσαλονίκη. Το τουριστικό γραφείο που επελέγη, έχει έδρα
Πολυτεχνείου 6, Ηράκλειο Αττικής (Τ.Κ. 14122), τηλ. 210-2844999, Fax
210-2845999, υπεύθυνος είναι ο κ. Μαργαριτάκης Βαγγέλης, με
ασφαλιστήριο συμβόλαιο 11500245/Generali Hellas.
Γι’ αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται.
Η Διευθύντρια

Οι συνοδοί Καθηγητές

Δέσποινα Δούκα

Βασίλειος Βενιός
Θεοδώρα Δελλαπόρτα

Το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων
2ου ΓΕ.Λ. Αγ.Παρασκευής
Ευαγγελία Βογιατζή

Οι μαθητές
Θεμιστοκλής Καρλατήρας
Λεονάρδος Παπαγεωργίου
Γεώργιος-Εμμανουήλ Παύλου
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