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Θέμα: Απάντηση σε ένσταση – Απόφαση κατακύρωσης ταξιδιωτικού γραφείου για
πραγματοποίησης πολυήμερης εκδρομής Γ΄ Λυκείου
Σήμερα Τρίτη, 21/11/2017 και ώρα 2 μ.μ., συνήλθε στο γραφείο της Διευθύντριας
του 7ου ΓΕΛ Πειραιά η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την εξαήμερη εκδρομή
της Γ΄ Λυκείου στα Χανιά (Πρ. 2/10-11-2017), για να εξετάσει την ένσταση που
υποβλήθηκε από το τουριστικό γραφείο “Happy Days” κατά της αρχικής απόφασης
της εν λόγω επιτροπής (Πρ. 3/13-11-2017).
Οι δύο προσφορές που είχαν κριθεί οικονομικά συμφερότερες ήταν οι εξής: α) από το
γραφείο “Happy Days” , που πρόσφερε κατάλυμα 5 αστέρων (Panorama) στην τιμή
των 185€ και 20 δωρεάν συμμετοχές με 50% χρέωση και β) από το τουριστικό
γραφείο Globetrotter, κατάλυμα 4 αστέρων (Santa Marina Plaza Boutique Hotel) στην
τιμή των 185€ και 20 δωρεάν συμμετοχές με 50% χρέωση.
Η επιτροπή με τέσσερις (4) ψήφους υπέρ και μία (1) ψήφο κατά έκανε αποδεκτή την
παραπάνω ένσταση, καθώς έκρινε ότι δεν υφίσταται το ζήτημα της κεντρικής
θέρμανσης, ύστερα από έγγραφη βεβαίωση του ξενοδοχείου που επισυνάφθηκε στην
ένσταση (Σχετικό 4 της ένστασης). Επιπρόσθετα, αναφορικά με την παλαιότητα
δόμησης των καταλυμάτων, η επιτροπή δέχτηκε την ένσταση λόγω του ότι πράγματι
στην προκήρυξη της εκδρομής δεν υπήρχε ρητή αναφορά στο θέμα αυτό ως
κριτηρίου επιλογής. Τέλος, σχετικά με την επιλογή τουριστικού πρακτορείου βάσει
της κατηγορίας του καταλύματος, η επιτροπή έλαβε υπόψη την αντικειμενική
κατηγοριοποίηση των καταλυμάτων («αστέρια») και ως εκ τούτου έκρινε
συμφερότερη την προσφορά που στην ίδια τιμή παρείχε περισσότερων αστέρων
ξενοδοχείο.
Η πρόεδρος της επιτροπής διαφώνησε ως προς το θέμα της επιλογής τουριστικού
πρακτορείου βάσει των αστέρων του προσφερόμενου καταλύματος και δεν έκρινε
συμφερότερη την προσφορά του “Happy Days”, με το σκεπτικό ότι, σύμφωνα με τις
σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε «αστέρια»
δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην παροχή υπηρεσιών σε σχέση με τα τεχνικά και
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μονάδων. Συνεπώς, θεωρεί ότι για την
ασφάλεια των μαθητών ένα ξενοδοχείο νεώτερης δόμησης είναι καταλληλότερο.
Για τους παραπάνω λόγους αποφασίστηκε η κατακύρωση της εκδρομής στο
ταξιδιωτικό γραφείο «Happy Days».
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