ΠΡΑΞΗ 9η/ 18-02-2020
ΘΕΜΑ: Αλλαγή τουριστικού γραφείου για την πενθήμερη εκδρομή της Γ΄
Λυκείου στη Θεσσαλονίκη
Στη Βασιλική σήμερα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13.10μ.μ.,
στο γραφείο της Διευθύντρια του σχολείου κ. Χρυσούλας Φραγκούλη ,
συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για να ασχοληθεί με
το παραπάνω θέμα. Παραβρέθηκαν οι παρακάτω :
1. Φραγκούλη Χρυσούλα Δ/ντρια σχολείου ως πρόεδρος
2. Μελά Ευαγγελία, ΠΕ01 αρχηγό της εκδρομής ως μέλος
3. Αργυρό Φίλιππο, εκπρόσωπο γονέων και κηδεμόνων ως μέλος
4. Μαυροκέφολος Γεώργιος, εκπρόσωπο γονέων και κηδεμόνων ως
μέλος
5. Ρομποτή Αγγελική, πρόεδρο της Γ΄ Λυκείου, εκπρόσωπο των
μαθητών της Γ΄ Λυκείου, ως μέλος
6. Παπαδόπουλος Ιωάννης, μαθητής της Γ΄ Λυκείου, εκπρόσωπο των
μαθητών της Γ΄ Λυκείου, ως μέλος
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από την Δ/ντρια, η επιτροπή ενημερώθηκε
για την αδυναμία του πρώτου επιλεγόμενου πρακτορείου, Connection,
να πραγματοποιήσει την εκδρομή την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 913/3/2020 όπως ήταν στη προκήρυξη της ΔΔΕ Λευκάδας. Άρα η
επιτροπή διαπίστωσε ότι το τουριστικό Connection δεν πληροί τους
όρους της προκήρυξης.
Συνέπεια των παραπάνω με το συγκεκριμένο πρακτικό ακυρώνονται τα
δύο προηγούμενα με αρ.: 6/11-2-2020 και 8/14-2-2020.
Οι προσφορές που πληρούν τους όρους της προκήρυξης είναι οι
παρακάτω:
1. το τουριστικό γραφείο KINISSIS S.A. το ποσό των 1600 ευρώ για
τη μεταφορά, 1.216 ευρώ για τη διαμονή στο ξενοδοχείο Vergina,
άρα 281.6 ευρώ ανά άτομο.
2. Το τουριστικό γραφείο IONIAN TRANFER LEFKADA πρόσφερε το
ποσό των 1050 ευρώ για την μεταφορά, 1.250 ευρώ για τη

διαμονή στο ξενοδοχείο Vergina και 1.300 ευρώ για τη διαμονή
στο ξενοδοχείο Anessis, άρα 230 ευρώ και 235 ευρώ αντίστοιχα
ανά άτομο.
Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις
παραπάνω τιμές, τις τοποθεσίες και την ποιότητα των ξενοδοχείων,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ομόφωνα τα παρακάτω :
1. να αναθέσει στο Τουριστικό γραφείο IONIAN TRANFER
LEFKADA την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής των
μαθητών Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, με διαμονή στο
ξενοδοχείο Annesis, με κύριο κριτήριο το κόστος σε συνδυασμό
την ποιότητα και την τοποθεσία του ξενοδοχείου.
2. να ανακοινώσει το πρακτικό σε όλους τους ενδιαφερόμενους
3. να διαθέσει 3 εργάσιμες ημέρες για την υποβολή των
ενστάσεων , μέχρι την Παρασκευή 21-02-2020 και ώρα 11.00
π.μ
4. να καλέσει το τουριστικό γραφείο, μετά την διαδικασία των
ενστάσεων, τη Δευτέρα 24-02-2020 και ώρα 12.00 μ.μ , να
υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό .
Μετά από αυτά η επιτροπή έληξε την συνεδρίασή της. Για την
επιβεβαίωση όλων των παραπάνω , συντάχθηκε και υπογράφεται η
πράξη .
Βασιλική 18 Φεβρουαρίου 2020

Η Διευθύντρια

τα μέλη
1. Μελά Ευαγγελία

Χ. Φραγκούλη

2. Αργυρός Φίλιππος
3. Μαυρικέφαλο Γ.
4. Ρομποτή Αγγελική
5. Παπαδόπουλο Ι.

