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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΑΤΡΑ,   06 Δεκεμβρίου 2018 
                                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 491 
 
 
 

 
Προς:  Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 

(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) 
 

Κοιν:  Γραφεία Γενικού Τουρισμού 
(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας)

 

 

 

Θέμα :   «Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών για την πραγματοποίηση της 

τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 13ου Γυμνασίου Πάτρας στα Ιωάννινα» 
 

Σήμερα 06 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή 

του 13ου Γυμνασίου Πάτρας   η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών που συγκροτήθηκε με 

την πράξη 3/3-12-2018 , για την ανάθεση   της διεξαγωγής τριήμερης  Εκπαιδευτικής Επίσκεψης 

τεσσάρων (04) εκπαιδευτικών και πενηντατεσσάρων (54) μαθητών/τριών στα Ιωάννινα στις 

24/1/2019 έως 26/1/2019 (ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής), με παρόντες τους: 

1. Παΐζη Παναγιώτη, Δ/ντή του 13ου Γυμνασίου Πάτρας, Πρόεδρο 

2. Δρούμπαλη Ιωάννα, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων 

3. Τσώνη Ζωίτσα, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων 

4. Παπαδοπούλου Αγγελική, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων/κηδεμόνων 

5. Σ καμπαρδώνη Κωνσταντίνο, μέλος, εκπρόσωπο των μαθητών/τριών 
 
Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής: 

• Κρίνοντας καθ’ όλα νόμιμη τη διαδικασία προκήρυξης της μετακίνησης και σύμφωνη με την Υ.Α. 

33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017)   που αφορά τις «εκδρομές – εκπαιδευτικές  

επισκέψεις  μαθητών  και μαθητριών  Δημόσιων  και  Ιδιωτικών  Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης 

εντός και εκτός της χώρας», αφού παρέλαβε 5 (πέντε) κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία: 

1) Mattheos Tours  
2) On line Holidays.gr 
3) Vavoulis tours 
4) Gerasimopoulos Travel Service 
5) Schizas Tours 

•   Αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω 

πέντε ( 5 )  Τουριστικά  -  Ταξιδιωτικά  Γραφεία  και  μονόγραψε  κάθε  σελίδα  των 
Προσφορών. 

• Εξέτασε  το  περιεχόμενο  των  τεχνικών  προσφορών  για  να  διαπιστώσει  την συμφωνία 

τους με τις απαιτήσεις της προκήρυξης του 13ου  Γυμνασίου Πάτρας, όπως αυτές είχαν 

αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας και της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-

3-2017). 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  ότι η προσφορά του πρακτορείου « Mattheos Tours» είναι η πλέον 

συμφέρουσα από την άποψη της οικονομικότερης τιμής και της ποιότητας παροχών και υπηρεσιών 

με τις αναγκαίες εγγυήσεις για την ασφαλή και ομαλή πραγματοποίηση της μετακίνησης και διαμονής 

μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. 

Η  Επιτροπή  αναθέτει    τη    Διεξαγωγή  της    Εκπαιδευτικής  Επίσκεψης  τριήμερης διάρκειας, 

στο παραπάνω Τουριστικό – Ταξιδιωτικό Γραφείο με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των  3.726,00  

(τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι έξι) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, της Ασφάλειας 

αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή και της Ασφάλειας Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

και εξουσιοδοτεί τον Δ/ντή του Σχολείου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον εκπρόσωπο 

του πρακτορείου σύμφωνα με τους όρους της  προκήρυξης  και την προσφορά του πρακτορείου. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη αυτή και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
  
   Η Επιτροπή 

 
Παΐζης Παναγιώτης, Δ/ντή του 13ου Γυμνασίου Πάτρας, Πρόεδρο 

Δρούμπαλη Ιωάννα, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων 

Τσώνη Ζωίτσα, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων 

Παπαδοπούλου Αγγελική, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων/κηδεμόνων 

Σ καμπαρδώνης Κωνσταντίνος, μέλος, εκπρόσωπο των μαθητών/τριών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


