ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROSCOLA 2018-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα Πέμπτη, 29-11-2018 και ώρα 10:30 π.μ. στο Γραφείο του
Περιφερειακού Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
Δυτικής Ελλάδας, συνήλθε η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
και επιλογής Γραφείου Γενικού Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος EUROSCOLA
2018-2019, αποτελούμενη από τους κ.κ. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο, Περιφερειακό
Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, Κυζίλου Όλγα, Προϊσταμένη της
Αυτοτελούς Δ/νσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της
Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, Χριστοπούλου Π.
Σοφία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, αποσπασμένη στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας

Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, Αλεξανδρίδου Ειρήνη,

εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78-Κοινωνικών Επιστημών, αποσπασμένη στο Αυτοτελές
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, και Κουρτέση Ηλία-Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06Αγγλικής, αποσπασμένο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
Δυτικής Ελλάδας, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.50/13354/12-11-2018
(ΑΔΑ: ΩΩ1Π4653ΠΣ-ΑΛ5) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά ταξιδιωτικού πρακτορείου.
Η ανωτέρω επιτροπή συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 29-11-2018, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
Φ.50/13921/22-11-2018 επανάληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής
προσφοράς στο πλαίσιο της ημερίδας EUROSCOLA 2018-2019.
Η εν λόγω πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της υπ’ αρ. Φ.50/13374/12-11-2018
αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αρ.
33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017) Υ.Α., το οποίο ορίζει ότι: «Οι
προσφορές, που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), κατατίθενται κλειστές στο σχολείο
… Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί προσφορά μέχρι την ημερομηνία και ώρα που έχει
ορισθεί, σύμφωνα με την προκήρυξη, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται με νέα
καταληκτική ημερομηνία, εφόσον υπάρχει χρόνος». Η μόνη προσφορά που κατατέθηκε
εντός της καθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.50/13374/12-11-2018
αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανήκει στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού
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TEMPI HOLIDAYS, με έδρα την Αθήνα (Ερμού 64, Τ.Κ. 10551). Ωστόσο, κατόπιν του από
23-11-2018 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Κανάκη Δημήτριου, εκπροσώπου
του ανωτέρω γραφείου γενικού τουρισμού, η υπηρεσία μας ενημερώθηκε από τον εν λόγω
εκπρόσωπο ότι θα έστελνε νέα προσφορά. Ως εκ τούτου, η αρχική προσφορά του Γραφείο
Γενικού Τουρισμού TEMPI HOLIDAYS δεν ελήφθη υπόψη κατά την επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού κατάθεσης προσφορών.
Ο πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε απαρτία, ζήτησε από τα μέλη να
προχωρήσουν στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών. Η επιτροπή, αφού έλαβε
υπόψη της τα κριτήρια επιλογής της υπ’ αρ. Φ.50/13921/22-11-2018 επανάληψης πρόσκλησης
ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της ημερίδας
EUROSCOLA 2018-2019 και την υπ’ αρ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-032017) Υ.Α., που αφορά στις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, εξέτασε τις εξής
οικονομικές προσφορές των ακόλουθων ταξιδιωτικών πρακτορείων:
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Προσφορά Πρώτη: TEMPI HOLIDAYS
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Προσφορά Δεύτερη: Alamanis Tours
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Προσφορά Τρίτη: Fast Travel
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Προσφορά Τέταρτη: Mazi travel & events ltd
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Μετά τον έλεγχο των προσφορών και με βάση τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται ρητά
στην υπ’ αρ. Φ.50/13921/22-11-2018 επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Περιφερειακού Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, η επιτροπή
αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ (5-0):
Να απορρίψει:
Α) Την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου Alamanis Tours, με έδρα την Λάρισα
(προσφορά δεύτερη στο παρόν πρακτικό), διότι η προσφερόμενη τιμή κατά άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο για 3 ημέρες/2 διανυκτερεύσεις ανέρχεται στο ποσό των 510 ευρώ και
στο ποσό των 13.770 ευρώ συνολικό κόστος ενώ η προσφερόμενη τιμή κατά άτομο σε
δίκλινο δωμάτιο για 4 ημέρες/3 διανυκτερεύσεις ανέρχεται στο ποσό των 570 ευρώ κατ’
άτομο και στο ποσό των 15.390 ευρώ συνολικό κόστος.
Β) Την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου Fast Travel, με έδρα την Πάτρα
(προσφορά τρίτη στο παρόν πρακτικό), διότι η προσφερόμενη τιμή ανέρχεται στα ποσά
των 14.670 ευρώ και 16.620 ευρώ συνολικό κόστος, με διαμονή σε 12 δίκλινα και 3
μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου τριών και τεσσάρων αστέρων αντιστοίχως για 3 ημέρες/2
διανυκτερεύσεις και στα ποσά των 16.560 ευρώ και 18.840 ευρώ συνολικό κόστος, με
διαμονή σε 12 δίκλινα και 3 μονόκλινα δωμάτια ξενοδοχείου τριών και τεσσάρων αστέρων
αντιστοίχως για 4 ημέρες/3 διανυκτερεύσεις.
Γ) Την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου Mazi travel & events ltd, με έδρα την
Θεσσαλονίκη (προσφορά τέταρτη στο παρόν πρακτικό), διότι μετά από ενδελεχή έλεγχο
της από 27-11-2018 έγγραφης οικονομικής προσφοράς του ως άνω πρακτορείου,
επισημαίνουμε τα κάτωθι:
- Στο ως άνω έγγραφο αναφέρεται αόριστα το χρονικό διάστημα μετακίνησης και
συγκεκριμένα από 17-01 έως 19-01-2019, χωρίς να προκύπτει με σαφήνεια εάν αφορά στο
χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ημερών (τρεις (3) διανυκτερεύσεις: 17, 18 και 19
Ιανουαρίου 2019) ή στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ημερών (δύο (2)
διανυκτερεύσεις:17 και 18 Ιανουαρίου 2019) που ορίζεται στην πρόσκληση.
Επιπλέον, δεν κατατίθεται, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ξεχωριστή
προσφορά και για τα δύο ως άνω χρονικά διαστήματα μετακίνησης με αναλυτική
περιγραφή ανά κατηγορία ξενοδοχείου και προγραμματισμό αεροπορικών πτήσεων από
και προς τον τόπο μετακίνησης (Στρασβούργο).
- Ενώ από τη διατύπωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκύπτει με
σαφήνεια ότι οι πτήσεις θα πρέπει να είναι καθορισμένες και να έχουν ως αφετηρία και
τέρμα το αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», εν τούτοις στην προσφορά του
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πρακτορείου αναφέρεται ότι η επιστροφή θα γίνει με πτήση της AEGEAN AIRLINES στο
αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και ώρα 21.50.
- Στην οικονομική προσφορά του ως άνω πρακτορείου παρατηρείται ασάφεια καθώς,
αφενός δεν αναφέρεται η συνολική τιμή που θα επιβαρύνει τους μετακινούμενους (27
άτομα), αλλά αναγράφεται μόνο η κατά άτομο τιμή και μάλιστα σε δίκλινο ή τρίκλινο
δωμάτιο, χωρίς να διευκρινίζεται ο τύπος του, αφετέρου δε, ενώ αναφέρεται στην πρώτη
σελίδα της προσφοράς ότι στο πακέτο περιλαμβάνεται και η τιμή μίας βαλίτσας έως είκοσι
(20) κιλά, εντούτοις στη δεύτερη σελίδα της ίδιας προσφοράς τονίζεται με έντονη γραφή
(BOLD) ότι «Όποιος επιθυμεί βαλίτσα 20 κιλών θα πρέπει να υπολογίζει 55 ευρώ κατά
άτομο στην παραπάνω τιμή».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, η προσφορά του Mazi travel & events ltd – Γραφείου
Γενικού Τουρισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη δεν πληροί τους όρους της με αριθμ. πρωτ.
Φ.50/13921/22-11-2018 επανάληψης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της ημερίδας EUROSCOLA 2018-2019
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Ελλάδας και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί διότι είναι ασαφής και αόριστη και δεν
είναι ποσοτικά και ποιοτικά συγκρίσιμη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλογή της πλέον
συμφέρουσας

από

οικονομική

άποψη

προσφοράς

για

τη

διεξαγωγή

της

προγραμματισμένης μετακίνησης.
Να δεχτεί ως πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά αυτήν του τουριστικού
πρακτορείου TEMPI HOLIDAYS, με έδρα την Αθήνα, (προσφορά πρώτη στο παρόν
πρακτικό), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 510 ευρώ κατά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
με διαμονή στο ξενοδοχείο IBIS CENTER HISTORIQUE 3* (τα υπόλοιπα όπως
αναφέρονται στην προσφορά) για 4 ημέρες/3 διανυκτερεύσεις. Το συνολικό κόστος της
μετακίνησης και διαμονής ανέρχεται στο ποσό των 13.770 ευρώ.
Κύρια επιχειρήματα για την τελική επιλογή εκτός από το κόστος ήταν η μεταφορά από
την Πάτρα προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η
επιστροφή, η διαθεσιμότητα του λεωφορείου για κάθε τοπική μετακίνηση και εκδρομή
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε αποκλειστική χρήση της αποστολής, η
εξασφάλιση δίκλινων δωματίων για τους μαθητές της αποστολής και μονόκλινων για τους
συνοδούς εκπαιδευτικούς, η παροχή πρωινού καθημερινά στο ξενοδοχείο και 3 δείπνων σε
συγκεκριμένο τοπικό εστιατόριο στο Στρασβούργο ή σε Ελληνική ταβέρνα, η απευθείας
αεροπορική μετάβαση των μελών της αποστολής EUROSCOLA προς και η επιστροφή
τους από τον προορισμό του προγράμματος χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς με πτήσεις της
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AEGEAN AIRLINES, οι ώρες των πτήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν την ασφαλή και
έγκαιρη μετακίνηση της αποστολής προς και από το προορισμό της, η συμμετοχή στην
αποστολή έμπειρου αρχηγού-συνοδού ως εκπροσώπου του συγκεκριμένου τουριστικού
πρακτορείου, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού, η παροχή επίσημου ξεναγού για τη ξενάγηση στην πόλη του Στρασβούργου και
η παρεχόμενη επαγγελματική ασφάλιση αστικής ευθύνης.
Η επιτροπή αποφάσισε, επίσης, να εξουσιοδοτήσει τον κ. Γιαννόπουλο
Κωνσταντίνο, Περιφερειακό Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας και
Πρόεδρο της επιτροπής να προχωρήσει τη διαδικασία σχετικά με τη σύμβαση ανάθεσης
για τη διοργάνωση της μετακίνησης.
Για τους ανωτέρω λόγους συντάσσεται και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως
ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος

Κυζίλου Όλγα

Χριστοπούλου Π. Σοφία

Αλεξανδρίδου Ειρήνη

Κουρτέσης Ηλίας-Παναγιώτης
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