
ΑΡ.ΠΡΩΣ. 1131/8-11-2018 

Πρακτικό αξιολόγθςθσ προςφορϊν  για πενταιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι τθσ Γϋ Λυκείου 12ου ΓΕΛ Πατρϊν ςτθ 

Θεςςαλονίκθ 

τθ Πάτρα και ςτο Γραφείο τθσ Διευκφντριασ του 12ου ΓΕΛ Πατρϊν, ςιμερα Σρίτθ  6 Νοεμβρίου 2018 και ϊρα 

12.00μμ,φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ Διευκφντριασ του ςχολείου κ. Φϊτου Αγγελικισ ςυνιλκε θ επιτροπι αξιολόγθςθσ 

και επιλογισ τουριςτικοφ γραφείου που κα αναλάβει τθν πραγματοποίθςθ τθσ πενκιμερθσ εκδρομισ τθσ Γϋ τάξθσ ςτθ 

Θεςςαλονίκθ από τθ Δευτζρα 10-12-2018 ζωσ και τθν Παραςκευι 14-12-2018 με τθν ςυμμετοχι  61 μακθτϊν ςε 

ςφνολο 74. 

το 12ο ΓΕΛ Πατρϊν υποβλικθκαν μζχρι και τθ Σρίτθ  6-11-2018 και ϊρα 10.00πμ προςφορζσ από τα παρακάτω 

ταξιδιωτικά γραφεία: 

1. Matheos Tours 

2. Kavallieratos tours 

3. χίηασ  tours 

4. Connection Tours 

5. Letrina tours 

H επιτροπι ζλαβε υπόψιν τθσ τθν Y.A 33120/ΓΔ4/28-02-2017 και ζκεςε ωσ κριτιριο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν: α) 

να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ β )να υπάρχουν κετικά δεδομζνα για τθν αξιοπιςτία 

παροχισ υπθρεςιϊν από το ταξιδιωτικό γραφείο και να εκτιμθκοφν ςε ςφνολο οι παροχζσ που προςφζρει γ)να 

ςυνεκτιμθκεί το οικονομικό κόςτοσ. 

Η επιτροπι αποςφράγιςε και κατζγραψε τισ προςφορζσ. Διερεφνθςε διεξοδικά και ςυηιτθςε επί των προςφερομζνων 

τιμϊν και υπθρεςιϊν που κατζκεςαν τα τουριςτικά γραφεία και  

αποφάσισε ομόφωνα  

1. Α)Να απορρίψει τθν  προςφορά  του ταξιδιωτικοφ γραφείου  Connection tours γιατί ο φάκελοσ προςφοράσ 

ζφταςε ςτο ςχολείο εκπρόκεςμα 

      B) Να απορρίψει τθν προςφορά Letrina tours γιατί δεν προςκόμιςε τα ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν     

        προκιρυξθ 

2. Να ανακζςει ςτο ταξιδιωτικό πρακτορείο Matheos tours τθν διοργάνωςθ τθσ πενταιμερθσ εκδρομισ τθσ Γϋ 

    Λυκείου ςτθ Θεςςαλονίκθ με κόςτοσ 187,00 €/μακθτι με θμιδιατροφι  και διαμονι ςτο ξενοδοχείο NEFELI (4* 

ΑΣΕΡΩΝ) ςε τετράκλινα δωμάτια. 

 

Για το λόγο αυτό ςυντάχτθκε θ πράξθ και υπογράφεται. 

Η Διευκφντρια                                                               Σα μζλθ 

Αγγελικι Φϊτου                                               Μυλωνά- Πζττα Κωνςταντίνα(Αντιπρόεδροσ υλλόγου Γονζων 12ου ΓΕΛ) 

                                                                            Βαγγζλθσ Ευάγγελοσ (Αρχθγόσ-υνοδόσ) 

                                                                            Σάςςθσ Βαςίλειοσ (υνοδόσ) 

    Ακριβζσ αντίγραφο                                                Παναγιωτάρασ Νικόλαοσ (πρόεδροσ 15μελουσ) 

                                                                            Κόντθσ Μιχαιλ (εκπρόςωποσ μακθτϊν) 



                                                                            Παςςαλισ Φϊτιοσ (εκπρόςωποσ μακθτϊν) 

                        

 


