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ΘΕΜΑ: Ππακηικό αξιολόγηζηρ πποζθοπών για ηη διοπγάνωζη ηηρ 
διήμεπηρ εκδπομήρ  ζηο ΚΠΕ ΑΜΦΙΑ 
ηελ Πάηξα θ΄ ζην Γξαθείν ηνπ Γ/ληή  ηνπ 9

νπ
 Γπκλαζίνπ Πάηξαο  ζήκεξα 27/2/2018 

εκέξα ΣΡΙΣΗ  θ΄ ώξα 11:00 κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Γηεπζπληή θ. Καξαηδά Γεσξγίνπ 

ζπγθξνηήζεθε  ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ γηα ηελ δηήκεξε εθδξνκή ηεο Α΄, 

Β΄ Γπκλαζίνπ ζην ΚΠΔ ΑΜΦΙΑ από 26/3/201/ -27/3/2018   , βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 

33120/ΓΓ4/28-02-2017 Τ.Α  κε ζέκα «Δθδξνκέο – κεηαθηλήζεηο καζεηώλ δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γ/κηαο Δθπ/ζεο», απνηεινύκελε  από ηνπο: 

1. Καξαηδά Γεώξγην  Γηεπζπληή ηνπ 9
νπ

 Γπκλαζίνπ Πάηξαο 

2. Λεβηζόπνπινο Γεκήηξηνο   ΠΔ02   ζπλνδό  εθπ/θν 

3 θιήξε Μαξία  ΠΔ04  ζπλνδό εθπ/θν 

4  ηλνύξε Βάιηα  εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θ΄ Κεδεκόλσλ 

5. Καλειινπνύινπ Αζπαζία  εθπξόζσπν ηνπ 15κεινύο πκβνπιίνπ ησλ καζεηώλ 

Η επηηξνπή, απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο,  κνλόγξαςε ηηο πξνζθνξέο θαη ηηο θαηέγξαςε σο 

αθνινύζσο : 

1.   TSATSARIS TOURS 

2.   VAVOULIS  TOURS 

3.   KATSOULIS TOURS 

4.   MATHEOS TOURS 

5.   TΟΤΛΟ Γ. &ΙΑ ΟΔ 

Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ είλαη νη εμήο: 

1. TSATSARIS TOURS    24.85€ /ΜΑΘΗΣΗ  , 696€ ΤΝΟΛΟ 

2. VAVOULIS   34,26€ /ΜΑΘΗΣΗ  , 900€ ΤΝΟΛΟ 

3.  ΚΑΣSOULIS TOURS 28,00€ /ΜΑΘΗΣΗ  , 784€ ΤΝΟΛΟ 

4.  ΜΑΣΗΔΟS TOURS 27,87€ /ΜΑΘΗΣΗ  , 780€ ΤΝΟΛΟ 

5.  TΟΤΛΟ Γ. &ΙΑ  27,00€ /ΜΑΘΗΣΗ  , 756€ ΤΝΟΛΟ 

 

Σν γξαθείν ηαμηδίσλ AnotherTour DPAPALAZARIDOU έζηεηιε κε email πξνζθνξά 

θιεηζηή πνπ απαηηείην θσδηθόο γηα λα αλνίμεη. Η πξνζθνξά δελ αλνίρηεθε   θαη δελ 

ειήθζε ππόςε δηόηη ξεηά ζηελ πξνθήξπμε αλαθέξνπκε όηη δελ ζα γίλνπλ δεθηέο 

πξνζθνξέο κε email. 

Έπεηηα από έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ θαηέζεζαλ ηα 

παξαπάλσ ηαμηδησηηθά γξαθεία, ε Δπηηξνπή νκόθσλα ζεσξεί θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά, ε 

νπνία πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηνξγάλσζεο ηεο 

εθδξνκήο, πνπ αλαξηήζεθε απ’ ην ρνιείν θαη πνπ εγγπάηαη ηελ θαιύηεξε ζε 

πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη αζθαιέζηεξε ζε νξγάλσζε εθδξνκή, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή, απηήλ ηνπ ηαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ TSATSARIS TOURS  με 

24.85€ ανά μαθητή  θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 9
ΟΤ

 Γπκλαζίνπ  λα πξνρσξήζεη 

ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο αλάζεζεο ηεο δηνξγάλσζεο ηεο εθδξνκήο κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ηαμηδησηηθό γξαθείν. 

 Γηα ην ιόγν απηό, ζπληάζζεηαη ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη 
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Κ΄ΠΡΟΔΓΡΟ    ΣΑ  ΜΔΛΖ  
        ΛΔΒΗΘΟΠΟΤΛΟ Γ. 
        ΚΛΖΡΖ Μ. 
ΚΑΡΑΣΕΑ ΓΔΩΡΓΗΟ     ΗΝΟΤΡΖ ΒΑΛΗΑ 
        ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝ 


