
Πράξη 8η 

Θέμα: «Αξιολόγηση προσφορών για την 7ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη 

από 07-12-2022 έως και 13-12-2022» 

Σήμερα, Τετάρτη 03 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, στο γραφείο της Διευθύντριας 

του 2ου ΓΕΛ Ναυπλίου, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των 

τουριστικών γραφείων για την 7ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη, όπως 

αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ 7/31-10-2022 πράξη της Διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ 

Ναυπλίου, με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 

στο σχολείο και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας.  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού έθεσε υπόψη των Μελών i) την ισχύουσα ΥΑ 

20883/ΓΔ4/12-02-2021 (ΦΕΚ Β’ 456) και ii) την Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος με αριθμ.πρωτ. 846/24-10-2022, παρουσίασε στην Επιτροπή οκτώ 

(8) εμπροθέσμως κατατεθείσες προσφορές. 

Πριν το άνοιγμα των προσφορών, τέθηκαν από την Επιτροπή τα κριτήρια επιλογής 

και επισημάνθηκε ότι εκτός από τα ποσοτικά/οικονομικά κριτήρια (φθηνότερη 

ποσοτικά συγκρίσιμη προσφορά), βασική προϋπόθεση για την επιλογή τουριστικού 

γραφείου, αποτελεί η συμπερίληψη με πληρότητα στην προσφορά όλων των 

δικαιολογητικών που αφορούν την ασφάλεια μαθητών/τριών και συνοδών.  

Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι προσφορές των τουριστικών γραφείων “Travel Project”, 

“Stavropoulos Tours”, “Argolida Travel”, “Dodoni Travel”, “PVS”, “Zafiris Tours”, 

“Staikos Travel” και “Ψυχογιός Tours” και εξετάστηκε το περιεχόμενο των τεχνικών 

προσφορών για να διαπιστώσει την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της 

προκήρυξης.  Η Επιτροπή συνέταξε Πίνακα, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά 

και ποιοτικά συγκρίσιμες. Η Επιτροπή απέρριψε τις προσφορές των Τουριστικών- 

Γραφείων “Dodoni Travel”, “PVS”,“Staikos Travel” και “Ψυχογιός Tours”  καθώς δεν 

κάλυπταν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού διότι δεν κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά. Επίσης η προσφορά του πρακτορείου“Argolida Travel”, αν και 

κατατέθηκαν όλα τα δικαιολογητικά, δεν ήταν σύμφωνη με τους όρους της 

προκήρυξης γιατί περιελάβανε προσφορά για ξενοδοχείο 3* (στην προκήρυξη 



ζητείτε ξενοδοχείο 4*ή 5*) και για το λόγο αυτό δεν την έλαβε υπόψη της στη 

διαδικασία αξιολόγησης.  

Μετά από συζήτηση, η Επιτροπή ομόφωνα, αφού συνεκτίμησε την κατηγορία 

(ξενοδοχείο 4*ή 5*), την τοποθεσία του καταλύματος (στο κέντρο του Ρεθύμνου) 

και την προσφερόμενη τιμή επέλεξε το τουριστικό γραφείο “Zafiris Tours” με τίμημα 

248€/άτομο με 4κλινες καμπίνες στο πλοίο για όλους τους μαθητές στο ξενοδοχείο 

Jo An Palace, η προσφορά του οποίου κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, πληρούσα 

τους όρους της Προκήρυξης και τα κριτήρια ασφάλειας των μαθητών/τριών και 

συνοδών καθηγητών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια.  

Σύμφωνα, με το άρθρο 14 παρ. 4 της ΥΑ 20883/ΓΔ4, ενστάσεις κατά της ανωτέρω 

επιλογής, μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του 

Πρακτικού επιλογής στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Αποφασίστηκε να αναρτηθεί η 

παρούσα στην ιστοσελίδα του σχολείου την Πέμπτη 04/11/2022.  

Για το λόγο αυτό συντάσσεται και υπογράφεται η παρούσα πράξη 
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