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Πράξη 3η / 29-01-2016
ΘΕΜΑ : «Επιλογή τουριστικού γραφείου για την πολυήμερη σχολική εκδρομή της Γ΄ τάξης
του Γενικού Λυκείου Μυκόνου στα Χανιά»
Σήμερα ημέρα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:00, συνεδρίασαν στο γραφείο
του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Μυκόνου Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.
Δημάκη Διονύσιο Διευθυντή ως πρόεδρο, Ζουγανέλη Σοφία εκπρόσωπο του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων, τους συνοδούς καθηγητές Ραμπαλάκο Κωνσταντίνο και
Ζαφειρδούδη Ευαγγελία, την Πατεράκη Μαργαρίτα πρόεδρο του δεκαπενταμελούς. Στη
συνεδρίαση συμμετείχαν και μέλη των μαθητικών κοινοτήτων της Γ’ τάξης. Ο σκοπός της
συνεδρίασης ήταν το άνοιγμα και η ενδελεχής εξέταση των προσφορών για την πολυήμερη
εκδρομή της Γ΄ Λυκείου που θα πραγματοποιηθεί από τις 02/03/2016 έως τις 08/03/2016
στα Χανιά. Τόσο το άνοιγμα των σφραγισμένων προσφορών, όσο και η εξέταση τους έγιναν
μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία συζήτησης, καταγραφής και αξιολόγησης.
Οι προσφορές εξετάστηκαν ως προς την πληρότητα τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
υπ. αριθμ.129287/Γ2/10-11-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/01-12-2011) και
λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του
σχολείου.
Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν συνοπτικά οι εξής έξι (6):

α/α Πρακτορείο

1.

Vlassopoulos Travel

Τιμή κατά άτομο (Διάφορες

Τιμή κατά άτομο με

τιμές ανάλογα με τα

επιστροφή αεροπορικώς

προσφερόμενα ξενοδοχεία)

Χανιά-Αθήνα

287€ / 300€

325€ / 330€

Services
2.

IQ Holidays

300€

330€

3.

Zorpidis Travel Services

290€ / 305€

320€ / 330€

4.

Manessis

285€ / 290€

320€ / 325€

5.

Happy Days

290€ / 288€

350€ / 348€

6.

Escape Team

308€

Η παραπάνω επιτροπή αφού κατέγραψε αναλυτικά σε πίνακα και τις 6 προσφορές των
πρακτορείων, τις μελέτησε διεξοδικά και αφού έλαβε υπόψη τον τρόπο μετάβασης στα
Χανιά καθώς και τον τρόπο αναχώρησης από εκεί
Αποφάσισε ομόφωνα
Να αναθέσει τη διενέργεια της εκδρομής στο πρακτορείο «Zorpidis Travel Services» λόγω
πιο συμφέρουσας προσφοράς και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού
συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
μερών.
Η τιμή κατά άτομο είναι 305€ με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Cretan Dream 5*. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται:
 Ακτοπλοϊκή μεταφορά Μύκονος-Πειραιάς και Πειραιάς-Ηράκλειο (σε τετράκλινες
καμπίνες για όλους τους μαθητές και σε μονόκλινες καμπίνες για τους συνοδούς
καθηγητές), οδικές μετακινήσεις στην Κρήτη και στην επιστροφή ακτοπλοϊκή μεταφορά
Χανιά-Πειραιάς (σε τετράκλινες καμπίνες για όλους τους μαθητές και σε μονόκλινες
καμπίνες για τους συνοδούς καθηγητές) και Πειραιάς-Μύκονος.
 Τέσσερις διανυκτερεύσεις στα Χανιά στο ξενοδοχείο σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για
τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές με ημιδιατροφή.
 Πρωινό και δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο σε μπουφέ
 Συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
 Επίσημος ξεναγός στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσσού.
 Πολυτελές κλιματιζόμενα λεωφορεία με ικανό αριθμό θέσεων, τα οποία θα πληρούν
όλες τις προδιαγραφές του ΚΟΚ για τη μεταφορά των μαθητών), στην αποκλειστική

διάθεση του σχολείου ελεύθερα από πλευράς ωραρίου και χιλιομέτρων για
μετακινήσεις. Δεύτερος οδηγός για τις νυχτερινές μετακινήσεις.
 Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου θα είναι στη διάθεση μας και σε πλήρη
λειτουργία κατά τη διαμονή μας.
 Δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών.
 Δύο δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά αδύναμους μαθητές.
 Ένα γεύμα σε εστιατόριο στον Ομαλό για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς
καθηγητές.
 Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω της εταιρείας GENERALI HELLAS Α.Ε.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης μέσω της εταιρείας GENERALI HELLAS Α.Ε.
 Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ καθώς και όλοι οι νόμιμοι φόροι.
Το πρακτικό αυτό μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν μαζί με
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη ΔΔΕ Κυκλάδων για την έγκριση της εκδρομής.
Το παρόν πρακτικό θα κοινοποιηθεί και θα δοθούν δύο (2) ημέρες προθεσμία για υποβολή
ενστάσεων.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

Ο Διευθυντής

Η Επιτροπή
Ραμπαλάκος Κωνσταντίνος
Ζαφειρδούδη Ευαγγελία
Ζουγανέλη Σοφία

Δημάκης Διονύσιος

Πατεράκη Μαργαρίτα

