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Με την παρούσα κατακυρώνουμε στο Τουριστικό Γραφείο “Melemis Travel”
με έδρα τη Χαλκίδα τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής μετακίνησης (στα
πλαίσια της εγκεκριμένης Σχολικής Δραστηριότητας Περιβαλλοντικής Αγωγής)
μαθητών της περιβαλλοντικής ομάδας του Βαλέτειου Γυμνασίου Ίου και των
συνοδών καθηγητών που θα πραγματοποιηθεί σε Σαντορίνη και Ρόδο 59/4/2016 σύμφωνα με το πρόγραμμα-προκήρυξη που είχε αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε..Κυκλάδων και έπειτα από την ολοκλήρωση των
προβλεπόμενων, από τη σχετική νομοθεσία, διαδικασιών.
Η ορισθείσα επιτροπή (Αρ. Πρ. 4/1.2.2016) αποτελούμενη από το Διευθυντή
του σχολείου, δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς, την Πρόεδρο του Συλλόγου

Γονέων, έναν εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας) συνεδρίασε τη Δευτέρα
22/02/2016 & ώρα 14:20 και αφού εξέτασε τις τρεις προσφορές που μας
απέστειλαν τα ταξιδιωτικά γραφεία: Acteon Travel, En plo holidays, Melemis
Travel, επέλεξε ομόφωνα την προσφορά του “Melemis Travel” η οποία
κρίθηκε ως η πιο συμφέρουσα οικονομικά και ποιοτικά αφού πληροί όλους
τους όρους της αναρτημένης προκήρυξης. Το κόστος συμμετοχής ανά μαθητή
ανέρχεται στα 168 ευρώ, ενώ η προσφορά αναφέρει μηδενικό κόστος
συμμετοχής για τους τρεις συνοδούς εκπαιδευτικούς.
Η προσφορά του En plo holidays ανερχόταν στα 179 ευρώ ανά άτομο και δεν
ήταν η οικονομικότερη γι’ αυτό το λόγο απορρίφθηκε παρόλο που ήταν
πλήρης, άρτια και σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης. Επειδή οι
προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων Acteon Travel και Melemis Travel
πρότειναν ακριβώς το ίδιο ποσό (κόστος συμμετοχής ανά μαθητή: 168 ευρώ),
η ομόφωνη απόφαση της επιτροπής στηρίχθηκε σε ποιοτικά κριτήρια που θα
βελτιώσουν την οργάνωση και το περιεχόμενο της μετακίνησης αφού το
ταξιδιωτικό γραφείο Melemis Travel προσέφερε ως επιπλέον δωρεάν
παροχές, που δεν προβλέπονταν στη σχετική προκήρυξη, τα εξής:
1. Επίσημο ξεναγό στην πόλη της Ρόδου, 2. Βραδινές μετακινήσεις με το
πούλμαν

για

το

δείπνο

των

μαθητών,

3.

Extra

ασφάλεια

ασθένειας/ατυχήματος.
Τυχόν ενστάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Γυμνασίου εντός
δύο ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε.
Κυκλάδων.
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