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ΘΕΜΑ: Επαναξιολόγηση προσφορών 5ήμερης επίσκεψης στην 

Νάπολη 

Στην Πάτρα και στο γραφείο του Δ/ντή του 18
ου

 Γυμνασίου Πατρών στις 

08-03-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε η επιτροπή 

αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με την 101/20-02-17 προκήρυξη 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 5ήμερη επίσκεψη στη Νάπολη, 44 

μαθητών, 2 γονέων και 6 συνοδών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 

υλοποιούμενων πολιτιστικών προγραμμάτων και της σύμπραξης 

σχολείων 18
ου

 Γυμνασίου και 4
ου

 Λυκείου Πάτρας με θέμα : «Μουσικό 

εργαστήρι: Ακούω, αισθάνομαι, τραγουδώ, ταξιδεύω». 

Η επιτροπή αποτελείται από τους: 

1. Μητσώνια Δήμητρα, υπ/ντρια, πρόεδρο 

2. Κωτσοπούλου Αλεξάνδρα, ως συμμετέχουσα 

3. Σιδέρη Ιωάννη, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 

4. Ευθυμίου Άρτεμις, μέλος 15-μελούς μαθητικού συμβουλίου 

5. Κοσμάτος Πολύβιος, ως συμμετέχων 

Οι προσφορές που κατατέθηκαν και διατηρούνται στο σχολείο μας ήταν: 

1. Vavoulis tours 

2. Mattheos tours 

3. Rania tours 



Στις 24-02-2017 μετά από αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή αφού 

έλαβε υπόψη της την σχετική νομοθεσία, την ασφαλή μετακίνηση των 

μαθητών και συνοδών, αποφάσισε ότι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής πλευράς που ικανοποιούσε όλα όσα όριζε η αναρτηθείσα 

προκήρυξη, σε συνδυασμό με την ποιοτική διαφοροποίηση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, κρίθηκε η προσφορά του πρακτορείου 

Vavoulis tours αντί του συνολικού ποσού 12.436 ευρώ και ποσό ανά 

μαθητή 277,36 ευρώ. Το συγκεκριμένο πρακτορείο ακύρωσε εγγράφως 

την προσφορά του κι ενώ η αξιολόγηση είχε ήδη αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο με αριθμό πρωτοκόλλου 122 / 24-02-2017. Κατά συνέπεια, η 

επιτροπή επαναξιολόγησε τις δύο εναπομείνασες προσφορές στις 08-03-

2017 και βάσει των ίδιων κριτηρίων επέλεξε το ταξιδιωτικό πρακτορείο 

Mattheos tours αντί του συνολικού ποσού 12.926 ευρώ και ποσό ανά 

μαθητή 281 ευρώ . 

Ο Διευθυντής 

Κύργιος Γεώργιος 

 
 


