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Σελική ανάθεςη τετραήμερησ εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ ομάδασ μαθητών/μαθητριών Β
τάξησ 1ου ΕΠΑΛ Καρπενηςίου ςτο Ναφπλιο

φμφωνα με τθν Τ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/τ. Βϋ/13-2-2020) ανακοινϊνεται ότι ςτο
γραφείο τθσ διευκφντριασ του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενθςίου, κατόπιν τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ,
και τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των ενςτάςεων εξετάςτθκε θ ζνςταςθ που
υποβλικθκε εμπρόκεςμα από το τουριςτικό πρακτορείο ALKYONI Travel Agency.
Η επιτροπι αφοφ μελζτθςε τθν ζνςταςθ του ALKYONI Travel Agency απζρριψε τθν ζνςταςθ
για τουσ παρακάτω λόγουσ:
 Η προςφορά του ενιςτάμενου πρακτορείου αφοροφςε διαμονι ςτο Σολό και όχι
ςτο Ναφπλιο, όπωσ όριηε θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ.
 Η προςφορά του ενιςτάμενου πρακτορείου ιταν κατά είκοςι (20) ευρϊ πιο ακριβι
κατά άτομο ςε ςχζςθ με τθν προςφορά του πρακτορείου ςτο οποίο ανατζκθκε θ
εκδρομι. (υγκεκριμζνα θ προςφορά του Karpenissi Tours προζβλεπε κόςτοσ 139
ευρϊ κατά άτομο και ςυνολικά 3.058 ευρϊ, ενϊ θ πιο οικονομικι προςφορά του
ALKYONI Travel Agency ιταν 159,50 ευρϊ κατά άτομο και ςυνολικά 3509 ευρϊ).
Προφανϊσ, θ αναφορά ςτο οικονομικό ςκζλοσ τθσ εκδρομισ είναι εςφαλμζνθ και
προϊόν λάκουσ από το ενιςτάμενο πρακτορείο.
 Όπωσ αναφζρκθκε και ςτθν αρχικι ανάκεςθ θ επιτροπι, όπωσ ορίηεται από τον
νόμο, επζλεξε τθν οικονομικά πιο ςυμφζρουςα προςφορά και εκείνθ που
εξαςφάλιηε τθ διαμονι ςτον τόπο που είχε εξ αρχισ απαιτθκεί από τθν πρόςκλθςθ
ενδιαφζροντοσ. Δεδομζνων τθσ μειωμζνθσ διακεςιμότθτασ κλινϊν ςτθν περιοχι,
γεγονόσ που δθλϊνεται και ςτθν ζνςταςθ, και του γεγονότοσ ότι δεν υπιρχε χρόνοσ
για τθν επαναπροκιρυξθ τθσ εκδρομισ ανζκεςε τθν εκδρομι ςτο Karpenissi Tours.
Ωσ εκ τοφτου, θ επιτροπι απορρίπτει τθν ζνςταςθ του Alkyoni Travel Agency και ανακζτει
τελικά τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ ομάδασ μακθτϊν/μακθτριϊν Β τάξθσ 1ου ΕΠΑΛ
Καρπενθςίου ςτο Ναφπλιο ςτο Karpenissi Tours.
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