3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΑΞΗ 1η
Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου, η οποία
συγκροτήθηκε με την Πράξη 2/6-11-2017 του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης,
συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 7-11-2017 και ώρα 13:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 3ου
Γενικού Λυκείου Κατερίνης με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή
ταξιδιωτικού γραφείου για την επταήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη που διοργανώνουν από
κοινού το 3ο Γενικό Λύκειο και το 5ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, στο πλαίσιο προγραμμάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε πόλεις της Ιταλίας, Γαλλίας και Ελβετίας στο διάστημα 16
– 22 Μαρτίου 2018. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη (α) την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ
681/6-3-2017, τ. Β΄) «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών
Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της
χώρας», (β) το έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία με Α.Π.
847/1-11-2017 του 3ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης και (γ) τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων
που υποβλήθηκαν για την ανάληψη ζητούμενων υπηρεσιών.
Η Επιτροπή αφού εξέτασε με επιμέλεια και λεπτομερώς τις προσφορές, διαπίστωσε
τα παρακάτω:
1. Υποβλήθηκαν έξι (6) προσφορές από τέσσερα (4) ταξιδιωτικά γραφεία.
2. Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
3. Τα βασικά στοιχεία των προσφορών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Ταξιδιωτικό Γραφείο

Αεροπορική Προσφορά ανά Παρατηρήσεις
Εταιρία
μαθητή (€)

1.

TASIONAS TRAVEL

RYANAIR

499/ 509 / 514

2.

TASIONAS TRAVEL

AEGEAN

514 / 524 / 529

3.

TOPSIKIOTIS TRAVEL

AEGEAN

524

4.

TOPSIKIOTIS TRAVEL

RYANAIR

473

5.

VELONIS holidays

AEGEAN

465 + (75-100)

6.

SIRIOS TRAVEL

AEGEAN

510

Η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα
με την επιλογή ξενοδοχείου (3
επιλογές)
Η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα
με την επιλογή ξενοδοχείου (3
επιλογές)

To ποσό 75-100 είναι η
επιβάρυνση για τα γεύματα

4. Οι προσφορές διαφοροποιούνται σε αρκετά επιμέρους στοιχεία (τρόπος
μεταφοράς των αποσκευών, ξενοδοχεία κ.ά).
Η Επιτροπή μετά από λεπτομερή εξέταση και συζήτηση, έκρινε ότι όλες οι
προσφορές ανταποκρίνονται στους βασικούς όρους και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
που ζητήθηκαν.

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή ομόφωνα επιλέγει την προσφορά με αριθμό 4
του παραπάνω πίνακα (ΤOPSIKIOTIS TRAVEL με RYANAIR), ως πλέον κατάλληλη, επειδή
είναι η οικονομικότερη ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τους όρους και την
ποιότητα των υπηρεσιών που ζητήθηκαν.

Μετά το πέρας της διαδικασίας η επιτροπή ενημέρωσε τηλεφωνικά το
ταξιδιωτικό γραφείο που επιλέχτηκε.
Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στις
ιστοσελίδες των σχολείων.
Κατά της απόφασής μας μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός δύο εργάσιμων
ημερών, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 9-11-2017 και ώρα 12:30.
Η Πράξη συντάχθηκε και υπογράφεται:
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Περδίκης
Τα μέλη
Μαρία Κορύτσα
Ανέστης Μαργαριτίδης
Κωνσταντίνος Σαραηλίδης
Αντώνιος Γράμπας
Βασιλική Τζήκα
Γεώργιος Παπαθανασίου
Κωνσταντίνος Ράλλης
Ιωάννης Καραγιαννίδης

