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Ταχ. Δ/νση: Εγγονοπούλου & Καβάφη -
Κουκούλι
Τ.Κ. – Πόλη: 26335 Πάτρα
Πληρ/ρίες : κα. Κουτρουμάνη Αντωνία
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Θέμα: «Αντίγραφο Πράξης 17/3-2-14 Δ/ντή περί Αξιολόγησης Προσφορών Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Leonardo da Vinci με κωδικό 2013-1-GR1-LEO01-14780»

Στην Πάτρα, σήμερα 03-02-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 π.μ στο Γραφείο της Δ/ντριας
του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας, συνήλθε η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και
επιλογής Γραφείου Γενικού Τουρισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου
Μάθησης – Σχέδιο Κινητικότητας, τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci με κωδικό
2013-1-GR1-LEO01-14780 και τίτλο «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ», αποτελούμενη από τους 1)κα. Κουτρουμάνη Αντωνία,
Διευθύντρια του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας, 2)Κιούρτη Δημήτριο εκπ/κό 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας 3) Τσουραμάνη
Ευάγγελο εκπ/κό 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας 4) Σταθάτου Αικατερίνη εκπ/κό 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας 5)Φραντζή
Μιχαήλ  πρόεδρο του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 15/24-1-14 πράξη της Διευθύντριας του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας,
προκειμένου να επιλέξει την πλέον οικονομική προσφορά που ακολουθεί τις προδιαγραφές της
προκήρυξης και τον ελάχιστο αριθμό προσφορών.

Η πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε απαρτία καθώς και την ύπαρξη τριών
τουλάχιστον 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.
1370/28-1-14 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου μας άνοιξε τις εξής τρεις (03)
οικονομικές προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών πρακτορείων:

Προσφορά Πρώτη: Fastravel by Keramidas, Όθωνος Αμαλίας 12Α, Φιλοπούλου Θεοδώρα
Προσφορά Δεύτερη: Travel House, Πλατεία Γεωργίου 3, Ράπτη Ουρανία
Προσφορά Τρίτη: ΚΥΚΛΟΣ Travel Services S.A, Νίκης 23 Αθήνα, Καλαμπαλίκης Γιώργος

Η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
στην 4η σελίδα της προκήρυξης. Δηλαδή επέλεξε την οικονομικότερη προσφορά που ταυτόχρονα
ικανοποιεί και τις προδιαγραφές της προκήρυξης.

Συγκεκριμένα διαπίστωσε:
Όλες οι προσφορές καλύπτουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα που ζητήθηκαν με την

προκήρυξη με αριθμό1370/28-1-14 και επιπλέον κάθε μία από αυτές πρότεινε:
Η οικονομική προσφορά της εταιρίας Fastravel πρότεινε αεροπορικά εισιτήρια με την

εταιρία Swiss που έχουν ενδιάμεσο σταθμό την Ζυρίχη, την μετακίνηση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος



Βενιζέλος με λεωφορείο και επιστροφή παρομοίως και διαμονή στο ξενοδοχείο Hotel Hidalgo
Martos με πρωινό και αντίστοιχο αριθμό κλινών, που όλα τα προηγούμενα εμπίπτουν και
ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης με αριθμό 1370/28-1-14. Έτσι η επιτροπή
αποφάσισε ομόφωνα ότι η συγκεκριμένη οικονομική προσφορά πληροί τους όρους της
προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά της εταιρίας Travel House πρότεινε αεροπορικά εισιτήρια με την
εταιρία Aegean Airlines με απευθείας πτήση προς την Μαδρίτη, την μετακίνηση στο αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος με λεωφορείο και επιστροφή παρομοίως και διαμονή στο ξενοδοχείο Hotel
Hidalgo Martos με πρωινό και αντίστοιχο αριθμό κλινών, που όλα τα προηγούμενα εμπίπτουν και
ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης με αριθμό 1370/28-1-14. Έτσι η επιτροπή
αποφάσισε ομόφωνα ότι η συγκεκριμένη οικονομική προσφορά πληροί τους όρους της
προκήρυξης.

Η οικονομική προσφορά της εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ Travel Services πρότεινε αεροπορικά
εισιτήρια με την εταιρία Aegean Airlines με απευθείας πτήση προς την Μαδρίτη, την μετακίνηση
στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με λεωφορείο και επιστροφή παρομοίως και διαμονή στο
ξενοδοχείο Hotel Hidalgo Martos με πρωινό και αντίστοιχο αριθμό κλινών, που όλα τα
προηγούμενα εμπίπτουν και ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης με αριθμό
1370/28-1-14. Υπήρχε μόνο μία παρατήρηση, ότι στο πεδίο της οικονομικής φόρμας με τίτλο
«Αναχώρηση –Επιστροφή» υπήρχε λάθος στην ημερομηνία, το οποίο όμως δεν επηρέαζε σε καμία
πτυχή την προσφορά και αξιολογήθηκε ως απλό τυπογραφικό λάθος.  Έτσι η επιτροπή αποφάσισε
ομόφωνα ότι η συγκεκριμένη οικονομική προσφορά πληροί τους όρους της προκήρυξης.

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις τρεις προσφορές, προχώρησε στην επιλογή της
οικονομικότερης.

Έτσι η η επιτροπή αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να δεχθεί ως καλύτερη προσφορά αυτήν του
τουριστικού πρακτορείου Travel House με έδρα την Πάτρα, η οποία ανέρχεται στο ποσό των
17.160€ σε σύνολο και ανά άτομο 858€ με διαμονή στο ξενοδοχείο Hotel Hidalgo Martos 3*.

 Το σύνολο των παραστατικών των προσφορών θα διατηρηθούν στο αρχείο υλοποίησης του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci με κωδικό 2013-1-GR1-LEO01-14780, στο γραφείο
της Διευθύντριας του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Το πρακτικό επιλογής,
εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από την Δ/ντρια 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 7ο ΕΠΑΛ Πάτρας μέχρι την Τρίτη
04/02/2014 και ώρα 14:00 το απόγευμα. Η επιτροπή αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την Δ/ντρια
του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το πρακτικό
επιλογής να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας το αργότερο την
Δευτέρα το πρωί (03/02/2014).

Η επιτροπή αποφάσισε, επίσης, να εξουσιοδοτήσει την κα. Κουτουμάνη Αντωνία,
Διευθύντρια του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας 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.

Η Πρόεδρος

Κουτρουμάνη Αντωνία

Τα Μέλη




