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ΘΕΜΑ: Εξέηαζη αίηηζηρ-ένζηαζηρ και Οπιζηική καηακύπωζη
αποηελέζμαηορ διαγωνιζμού πποκήπςξηρ
Σηα Καιάβξπηα θαη ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή ηνπ ΓΔΛ Καιαβξύησλ,
ζήκεξα 19-01-2018, εκέξα Παξαζθεπή, θαη ώξα 10:00, ζπλήιζε ε
επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ αλαζπγθξνηήζεθε, ιόγσ ηεο
νξηζηηθήο απόζπξζεο ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο από ην ΔΠΑΛ
Καιαβξύησλ, κε ηελ ππ΄αξηζκ. 6/15-01-2018 απόθαζε ηνπ Γ/ληή θνπ
Βαζηιείνπ Σπαλνύ, γηα ηελ ηεηξαήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην ΚΠΔ
Καξπελεζίνπ πξνθεηκέλνπ:
1. Να εμεηάζεη Αίηεζε-έλζηαζε ηνπ Γξαθείνπ Γεληθνύ Τνπξηζκνύ
Stasinopoulos Travel.
2. Να απνθαζίζεη θαη λα νξηζηηθνπνηήζεη ην ηειηθό απνηέιεζκα ηνπ
δηαγσληζκνύ θαηόπηλ θαη ηεο ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο-έλζηαζεο.
Ο πξόεδξνο ελεκέξσζε ηελ επηηξνπή όηη ζηηο 17/1/2018 θαηαηέζεθε
Αίηεζε-Έλζηαζε, ηελ νπνία θαη δηάβαζε, από ην Γπαθείο Γενικού
Τοςπιζμού STASINOPOULOS TRAVEL ζρεηηθά κε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ από ην Γπαθείο Zografakis Travel
θαη ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ηηο αζθάιεηεο. Σρεηηθά κε ην ζέκα θαη
ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηελ Αξηζκ. 33120/ΓΓ4 ππνπξγηθή
απόθαζε (ΦΔΚ 681, η. 2ν, 6 Μαξηίνπ 2017) θαη ην θείκελν ηεο
επαλαπξνθήξπμεο, ελεκέξσζε ηελ επηηξνπή όηη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο αξρηθήο αμηνιόγεζεο απέζηεηιε γηα έιεγρν ζηελ ΗΑΤΤΑ, όπσο
πξνβιέπεη ε πξνθήξπμε, ηα ζηνηρεία ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ πνπ
πξνζθνκίζηεθε σο επηζπλαπηόκελν ζηελ πξνζθνξά ηνπ Γπαθείος
Zografakis Travel αιιά θαη ην ζπκβόιαην γηα ηελ πξόζζεηε

πξναηξεηηθή αζθάιηζε πνπ πξνζθνκίζηεθε ζηε ζπλέρεηα, ζύκθσλα κε
ηελ Αξηζκ. 33120/ΓΓ4 ππνπξγηθή απόθαζε, ΦΔΚ 681, η. 2ν, 6 Μαξηίνπ
2017 θαη όρη κε ηελ Υ.Α. 129287/Γ2/2011 πνπ αλαθέξεηε ζηελ ΑίηεζεΈλζηαζε. Λάβακε ηελ απάληεζε όηη ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην πνπ
θαηαηέζεθε δελ αληηζηνηρεί
ζε ζπκβόιαην Αζθάιηζεο Δπζύλεο
Γηνξγαλσηή αιιά ζε αζθάιηζε ηνπξηζηηθνύ ιεσθνξείνπ. Καηόπηλ
ηνύηνπ απνθαζίδεη νκόθσλα να κηπύξει έκπηωηο ηο Τοςπιζηικό
Γπαθείο Zografakis Travel. Σηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνρώξεζε ζηελ
επόκελε πξνζθνξά πνπ πιεξνύζε ηνπο ηππηθνύο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο
θαη ήηαλ ε δεύηεξε ζε νηθνλνκηθό κέγεζνο, κε 2.240€ ζην ζύλνιν θαη
70€ αλά καζεηή, ηνπ Γξαθείνπ Γεληθνύ Τνπξηζκνύ Stasinopoulos Travel
θαη πξνζθνξά . Οη καζεηέο εθπξόζσπνη ησλ ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηείραλ,
δήηεζαλ ηελ νιηγόιεπηε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξώζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θόζηνπο.
Δπηζηξέθνληαο δήισζαλ όηη θαη νη ηξηάληα δύν (32) καζεηέο ηνπ
πξνγξάκκαηνο δελ κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ζε απηό ην
πνζό, δελ ζα ζπκκεηέρνπλ θαη απνζύξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, κε απνηέιεζκα λα κελ
είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε.
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ ιήθζεθαλ ππόςε:
1. Τν γεγνλόο όηη δελ ππήξρε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζηελ νπνία
κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο
2. Τν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπαηδεπηηθή
επίζθεςε θαη ε πξόηαζή ηνπο λα δηεξεπλεζεί θάπνηα άιιε ιύζε
πνπ ζα ήηαλ νηθνλνκηθά απνδεθηή θαη ζηα πιαίζηα ηεο
πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο
3. Τν άξζξν 13, θεθάιαην Β΄ ηεο Αξηζκ. 33120/ΓΓ4 ππνπξγηθήο
απόθαζεο, ΦΔΚ 681, η. 2ν, 6 Μαξηίνπ 2017)
4. Τα ρξνληθά πεξηζώξηα (03/02/2018) κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο αλαρώξεζεο
απνθάζηζε νκόθσλα:
1. Να θεξύμεη άγνλν ην δηαγσληζκό ηεο 12εο Ιαλνπαξίνπ 2018
2. Να απεπζπλζεί άκεζα θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηα Τνπξηζηηθά
γξαθεία STASINOPOULOS TRAVEL θαη GIANNAKOULIAS
TOURS αιιά θαη ζε άιια ζηε ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ λα
δηαπξαγκαηεπηεί ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε ηα ίδηα ζηνηρεία ηεο
πξνθήξπμεο αθνύ ελεκεξσζεί ε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Αραΐαο
3. Να πξνηείλεη ζηνλ ζύιινγν δηδαζθόλησλ ηελ αθύξσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο αλ δελ ππάξμεη βηώζηκε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά.

Γηα ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο
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