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Ηράκλειο, 03-02-2020
Αρ. Πρωτ.: 1188

ΘΕΜΑ: «Ανάθεςη τησ διοργάνωςησ του οργανωμζνου ταξιδιοφ Euroscola 2020 για τουσ/τισ
μαθητζσ/τριεσ τησ ΠΔΕ Κρήτησ ςε Γραφείο Γενικοφ Σουριςμοφ»
Σθν Πζμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.00 ςτο γραφείο του Περιφερειακοφ
Διευκυντι Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ, ςυνιλκε θ «Επιτροπι για τθν αξιολόγθςθ
των προςφορών και τθν επιλογι Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ, που κα αναλάβει τθ μετάβαςθ,
διαμονι και επιςτροφι μακθτών και εκπαιδευτικών προσ το/και από το τραςβοφργο, ςτο
πλαίςιο του προγράμματοσ EUROSCOLA», που είχε οριςτεί ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 574/2101-2020 (ΑΔΑ:67Ρ046ΜΣΛΗ-0ΕΨ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Κριτθσ,
προκειμζνου να εξετάςει τισ προςφορζσ που κατατζκθκαν φςτερα από τθ με αρικμ. πρωτ.
573/21-01-2020 «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κατάκεςθ οικονομικισ προςφοράσ
ςχετικά με τθ μετάβαςθ, διαμονι και επιςτροφι μακθτών/τριών και ςυνοδών εκπαιδευτικών
προσ το/και από το τραςβοφργο, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ EUROSCOLA»
(ΑΔΑ:6Ψ0Ζ46ΜΣΛΗ-7ΝΣ).
Η Επιτροπι, αφοφ άνοιξε και μελζτθςε τουσ ςχετικοφσ φακζλουσ, αποφάςιςε ομόφωνα και
ενζκρινε τθν πλζον ςυμφζρουςα οικονομικά προςφορά, θ οποία υποβλικθκε εμπροθζςμωσ, του
πρακτορείου VAI TRAVEL, για τζςςερισ (4) ημζρεσ και τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ, με αναχώρηςη
τθν Σετάρτη 06/05/2020 από Ηράκλειο (14 άτομα) & Χανιά (13 άτομα) και επιςτροφι το
άββατο 09/05/2020 ςτο Ηράκλειο με πτιςεισ τθσ AEGEAN AIR και διαμονι ςε ξενοδοχείο 3
αςτζρων. Η τιμι είναι ςτα 624€ ανά άτομο και ςυνολικά 624 Χ 27= 16.848€. τθν τιμι
ςυμπεριλαμβάνονται τα ζξοδα μεταφοράσ 1 αποςκευισ κατά άτομο ζωσ 23 kg και μια
χειραποςκευι 8 kg εντόσ του αεροςκάφουσ.
Η προκεςμία για πικανζσ ενςτάςεισ λιγει τθν Σετάρτη 05-2-2020 και ώρα 13:00, οπότε
και κα πρζπει να ζχουν υποβλθκεί ςτθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ &
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
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