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Θέμα: «Αντίγραφο Πράξης 2/18-2-2014 Δ/ντή περί Αξιολόγησης Προσφορών Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Leonardo da Vinci με κωδικό 2013-1-GR1-LEO01-14851» 

 
Στo Αίγιο, σήµερα 18-02-2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 21:30 µ.µ στο Γραφείο του ∆/ντή του  2ου 

ΕΠΑΛ Αιγίου, συνήλθε η πενταµελής επιτροπή αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών και επιλογής 
Γραφείου Γενικού Τουρισµού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης – 
Σχέδιο Κινητικότητας, Τοµεακό Πρόγραµµα Leonardo da Vinci µε κωδικό 2013-1-GR1-LEO01-
14851 και τίτλο «Ήλιος και Άνεµος, Πηγές Πλούτου για το Μέλλον», αποτελούµενη από τους κκ. 
Αλτανόπουλο Νικόλαο  ∆ιευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Αιγίου, Κάλπη Γεώργιο εκπαιδευτικό του  2ου 
ΕΠΑΛ Αιγίου, Στεφανάτο Γεράσιµο  εκπαιδευτικό του  2ου ΕΠΑΛ Αιγίου, Φάκο Γεώργιο 
εκπαιδευτικό του  2ου ΕΠΑΛ Αιγίου και Κοντίνο Γεώργιο, πρόεδρο του 15µελούς Μαθητικού 
Συµβουλίου του  2ου ΕΠΑΛ Αιγίου, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ. Αριθµ. 1/2014 πράξη του 
∆ιευθυντή του  2ου ΕΠΑΛ Αιγίου, προκειµένου να επιλέξει την πλέον οικονοµική προσφορά που 
ακολουθεί τις προδιαγραφές της προκήρυξης και τον ελάχιστο αριθµό προσφορών. 
 

Ο πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε απαρτία καθώς και την ύπαρξη τεσσάρων  
προσφορών, ζήτησε από τα µέλη να προχωρήσουν στο άνοιγµα και την αξιολόγηση των προσφορών. 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αρ. 129287/Γ2/10.11.2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2769/02.12.2011 τ. Β’), 
που αφορά στις µετακινήσεις µαθητών και εκπαιδευτικών, και την υπ. αρ. 44/17-02-2014 προκήρυξη 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου µας άνοιξε τις εξής τέσσερες (04) οικονοµικές προσφορές 
των παρακάτω ταξιδιωτικών πρακτορείων: 
 
Προσφορά Πρώτη: Κύκλος-Travel Services SA 
Προσφορά ∆εύτερη: Marine Tours SA 
Προσφορά Τρίτη:  Intercomvos Travel and Transport Services 
Προσφορά Τέταρτη: Travel House 
 
1. Το τουριστικό γραφείο Κύκλος - Travel Services SA, πρότεινε το ξενοδοχείο Los Angeles που 
βρίσκεται στην διεύθυνση Cuesta Escoriaza, 17 - 18008 Granada, το οποίο απέχει από το κέντρο της 
πόλης (Puerta Real) 1300 µέτρα περίπου. Έτσι δεν ικανοποιεί την παράγραφο Β των απαιτούµενων 
όρων προσφοράς για ξενοδοχείο, που σύµφωνα µε την προκήρυξη πρέπει να βρίσκεται στο εµπορικό 
κέντρο της  Γρανάδας (περιοχή Puerta Real) ή σε πολύ κοντινή απόσταση (όχι περισσότερο από 300 
µέτρα). Επίσης δεν υπάρχει βεβαίωση - υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα λεωφορεία που θα 
χρησιµοποιηθούν καλύπτουν τις παραπάνω προδιαγραφές και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και δελτία καταλληλότητας. Για τους παραπάνω λόγους, η επιτροπή αποφάσισε 
οµόφωνα ότι η συγκεκριµένη οικονοµική προσφορά δεν πληροί τους όρους της προκήρυξης. 
 
2. Το τουριστικό γραφείο Marine Tours SA, δεν πληροί τους απαιτούµενους όρους προσφοράς για 
λεωφορείο, τους επιπλέον όρους προσφοράς που αφορά την ανάλυση της υποχρεωτικής ασφάλισης 
ευθύνης, δεν έχει καταθέσει σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
αναγράφει α) ότι κατέχει το ειδικό σήµα λειτουργίας (βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων 



προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου) και β) ότι το σήµα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. 
Για τους παραπάνω λόγους, η επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα ότι η συγκεκριµένη οικονοµική 
προσφορά δεν πληροί τους όρους της προκήρυξης. 
 
3. Το τουριστικό γραφείο Intercomvos Travel and Transport Services δεν πληροί τους απαιτούµενους 
όρους προσφοράς για λεωφορείο, τους επιπλέον όρους προσφοράς που αφορά την ανάλυση της 
υποχρεωτικής ασφάλισης ευθύνης, δεν έχει καταθέσει σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης 
υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφει α) ότι κατέχει το ειδικό σήµα λειτουργίας (βεβαίωση 
συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου) και β) ότι το σήµα 
αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για τους παραπάνω λόγους, η επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα ότι η 
συγκεκριµένη οικονοµική προσφορά δεν πληροί τους όρους της προκήρυξης. 
 
4. Το τουριστικό γραφείο Travel House έχει 4 εναλλακτικές λύσεις εκ των οποίων οικονοµικότερη από 
αυτές που προτείνει, είναι το ξενοδοχείο Carmen που βρίσκεται στο κέντρο, στη διεύθυνση Acera del 
Darro, 6218005 Granada και σε απόσταση 300 µέτρων περίπου από το Puerta Real. Επιπλέον 
ικανοποιεί όλους τους υπόλοιπους όρους της προκήρυξης. 
 
             Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τα όσα 
αναφέρονται στην 4η σελίδα της προκήρυξης, δηλαδή α) το οικονοµικό ύψος της προσφοράς και β) 
την ικανοποίηση των προδιαγραφών της προκήρυξης.  
 Η επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να δεχθεί ως καλύτερη 
προσφορά αυτή του τουριστικού γραφείου Travel House µε έδρα την Πάτρα που ανέρχεται στο ποσό 
των 22496 €  συνολικά και ανά άτοµο 1184 € µε διαµονή στο ξενοδοχείο Carmen 4 αστέρων.  
 
 Το σύνολο των παραστατικών των προσφορών θα διατηρηθούν στο αρχείο υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Leonardo da Vinci µε κωδικό 2013-1-GR1-LEO01-14851, στο γραφείο 
του ∆/ντή του  2ου ΕΠΑΛ Αιγίου, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Το πρακτικό επιλογής, εφόσον 
ζητηθεί, κοινοποιείται από το ∆/ντή σε κάθε συµµετέχοντα ή/και έχοντα νόµιµο δικαίωµα να 
ενηµερωθεί, ο οποίος µπορεί να υποβάλει ένσταση εντός δύο (2) ηµερών από τη σύνταξή του. Οι 
τυχόν ενστάσεις θα µπορούν να κατατίθενται στο  2ου ΕΠΑΛ Αιγίου µέχρι την Πέµπτη 20/02/2014 και 
ώρα 20:00 το βράδυ. Η επιτροπή αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον ∆/ντή του  2ου ΕΠΑΛ Αιγίου ώστε 
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το πρακτικό επιλογής να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας, το αργότερο την Τετάρτη το πρωί (19/02/2014). 
 

Η επιτροπή αποφάσισε, επίσης, να εξουσιοδοτήσει τον κ. Αλτανόπουλο Νικόλαο, ∆ιευθυντή 
του  2ου ΕΠΑΛ Αιγίου και Πρόεδρο της επιτροπής να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης ανάθεσης για τη διοργάνωση της µετακίνησης. 
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται. 
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