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Αρχάνες, 21/2/2018
Αρ. Πρωτ. Φ23/73

ΠΡΟΣ Τη Δ/νση Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου

Θέμα: Αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών πρακτορείων και ανάθεση της
μετακίνησης μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχανών στο
Παιδαγωγικό Τμήμα του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, στις 5/3/2018.
Στις Αρχάνες σήμερα 21/2/2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12.30, στο γραφείο του ΓΕΛ
Αρχανών, ύστερα από πρόσκληση της Δ/ντριας του Σχολείου κ. Δρακωνάκη Μαρίας
συνεδρίασε στο γραφείο του Γενικού Λυκείου ο Σύλλογος των Καθηγητών/τριών του
σχολείου με θέμα «Αξιολόγηση των προσφορών για τη μετακίνηση με λεωφορείο
μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης του σχολείου στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου
Κρήτης (Ρέθυμνο)».
Ο Σύλλογος ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1) Τη με αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681/Β/06-03-2017) με
θέμα : «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»,
2) τη με Αριθμ. Πρωτ. 59/15-2-1018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή
αναρτήθηκε από το σχολείο στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου,
3) Τα κριτήρια επιλογής, δηλαδή η προσφορά να είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά για
τους μαθητές και να παρέχει τις μέγιστες δυνατές εγγυήσεις ασφαλείας για τις μετακινήσεις
τους,
4) Τις προσφορές των πρακτορείων τουρισμού που κατατέθηκαν μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας από τα εξής πρακτορεία: 1) ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου, 2) TIGIRIS
TRAVEL, 3) LE GRAND TRAVEL BUREAU και 4) TRAVELINK
αξιολόγησε αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες κάθε ταξιδιωτικού πρακτορείου όπως
αυτές ζητήθηκαν από την προκήρυξη του σχολείου και αποφάσισε ομόφωνα η εκδρομή να
πραγματοποιηθεί με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου, με τιμή 280€ με ΦΠΑ. H επιτροπή
επιφυλάσσεται για την υποβολή ένστασης κατά της επιλογής, εντός (2) δύο ημερών από τη
σύνταξη του πρακτικού. Mετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ισχύει η παρούσα
απόφαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.
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