
Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για τριήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ Λυκείου στα Τρίκαλα 

Στη Πάτρα και στο Γραφείο της Διευθύντριας του 12ου ΓΕΛ Πατρών, σήμερα Παρασκευή  30 Μαρτίου 2018 και
ώρα 11.30πμ,ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας του σχολείου κ. Φώτου Αγγελικής συνήλθε η επιτροπή
αξιολόγησης και επιλογής τουριστικού γραφείου που θα αναλάβει την πραγματοποίηση της τριήμερης 
εκπαιδευτικής   εκδρομής του Προγράμματος   Αγωγής Υγείας στα Τρίκαλα  από τη Πέμπτη  03-05-2018 έως 
και το Σάββατο 05-05-2018 με την συμμετοχή  32 μαθητών του προγράμματος..

Στο 12ο ΓΕΛ Πατρών υποβλήθηκαν μέχρι και τη Παρασκευή  30-03-2018 και ώρα 10.00πμ προσφορές από τα
παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:

1. Matheos Tours

2. Kavallieratos Tours

3. Giannopoulos Tours

4. Gerasimopoulos Travel Tours

H επιτροπή έλαβε υπόψιν της την Y.A 33120/ΓΔ4/28-02-2017 και έθεσε ως κριτήριο αξιολόγησης των 
προσφορών: α) να πληρούνται οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος β)να υπάρχουν θετικά 
δεδομένα για την αξιοπιστία παροχής υπηρεσιών από το ταξιδιωτικό γραφείο και να εκτιμηθούν σε σύνολο οι 
παροχές που προσφέρει γ)να συνεκτιμηθεί το οικονομικό κόστος.

Η επιτροπή αποσφράγισε και κατέγραψε τις προσφορές. Διερεύνησε διεξοδικά και συζήτησε επί των 
προσφερομένων τιμών και υπηρεσιών που κατέθεσαν τα τουριστικά γραφεία και 

αποφάσισε ομόφωνα 

να απορρίψει 

α)την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Giannopoulos Tours,γιατί δεν προσκόμισε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά

β) την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Gerasimopoulos Travel Service διότι το συγκεκριμένο τουριστικό 
γραφείο προέβη σε προσφορά που περιελάμβανε ξενοδοχείο στη Καλαμπάκα αντί για την πόλη των Τρικάλων
.

γ) ως επικρατέστερες προσφορές κρίθηκαν αυτές του τουριστικού γραφείου Kavallieratos Tours και του 
Matheos Tours με κόστος 102.00€ ανά μαθητή και διαμονή στο ξενοδοχείο Hotel ΝΤΙΝΑ (3***) δίκλινα, 
τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια.

 Για το λόγο αυτό συντάχτηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Η Διευθύντρια                                                                          Τα μέλη

Αγγελική Φώτου

                                                                                  Γαργαλιώνη Ελένη    (Αρχηγός-Συνοδός)

                                                                                  Βαγγέλης Ευάγγελος (Συνοδός)

                                                                                   Μέρμελα Νικολίτσα (Συνοδός)



                                                                                 Φλαμπουριάρη Αικατερίνη(Μέλος Συλλόγου Γονέων 
12ου ΓΕΛ)

                                                                                 Καραλή Αγγελική (εκπρόσωπος των μαθητών)

    Ακριβές αντίγραφο                                                

)

                       


