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ΘΕΜΑ: Αξιολόγηζη πποζθοπών για ηην παποσή ηαξιδιωηικών ςπηπεζιών ζηo 
πλαίζιo ηηρ μεηακίνηζηρ ηος 9ος  Γςμναζίος ζηην Καηάνια ηηρ Ιηαλίαρ . 
ηελ Πάηξα  θ΄ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ Πάηξαο ζήκεξα 12/3/2019 
εκέξα ΣΡΗΣΖ  θ΄ ώξα 10:30 κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Γ/ληή θ. Καξαηδά Γεσξγίνπ  
ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθίλεζεο  
ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ Καηάληα ηεο Ηηαιίαο  .  Ζ Δπηηξνπή 
ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ. Αξηζκ   4 / 5-3-2019  πξάμε ηνπ  Γηεπζπληή ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ. 
 
 Ζ Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:  
1. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. Αξ. 33120/ΓΓ4/28- 2-2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ 681/η. Α΄/6-3- 2017) κε ζέκα «Δθδξνκέο-
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ Γεκόζησλ θαη Ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο»  

2. Σν ππ. Αξηζκ. Αξ. Πξση.: 60/5-3-2019, έγγξαθν ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ κε Θέκα: 
«Πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ ζην 
πιαίζην ηεο πελζήκεξεο εθδξνκήο ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ ζηελ Καηάληα ηεο Ηηαιίαο.» 

3. Σηο πξνζθνξέο ησλ εμήο ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ:  
 

1 TRAVEL HOUSE 

2 FAST TRAVEL 

3 TIME TO TRAVEL 

 
Πξνέβε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ αλσηέξσ πξνζθνξώλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην γξαθείν ηνπ 
Γηεπζπληή  ηνπ ζρνιείνπ κέρξη ηελ Σξίηε  12/3/2019 θαη ώξα 09:00,  γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε κεηαθίλεζεο . H επηηξνπή πξνέβε ζηελ αμηνιόγεζε κόλν ησλ 
πξνζθνξώλ , νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα θαη ζθξαγηζκέλεο ζην Γξαθείν ηνπ 
ζρνιείνπ. Ζ Δπηηξνπή κειέηεζε ηηο πξνζθνξέο θαη έζεζε ηα εμήο θξηηήξηα: 
Κπιηήπιο 1: Κόζηνο ζε επξώ αεξνπνξηθώλ εηζηηεξίσλ κε ρεηξαπνζθεπή θαη βαιίηζα 
(23Kg) 
 

 ΜΔ ΒΑΛΗΣΑ 23KG ΥΩΡΗ ΒΑΛΗΣΑ 23KG 

TRAVEL HOUSE 474,00€ 434,00€ 

FAST TRAVEL 490,00€ ------------------------- 

TIME TO TRAVEL 446,00€ --------------------------- 

 
Κριτήριο 2: Αεροπορική εταιρία και ώρες πτήσης 
 
 

11/5/2019   ΑΖ717 ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ  05:55-07:00 ALITALIA  

11/5/2019  ΑΖ1709  ΡΩΜΗ-ΚΑΤΑΝΘΑ 08:15-09:30 ALITALIA  

15/5/2019  ΑΖ1750 ΚΑΤΑΝΘΑ –ΡΩΜΗ 19:05-20:30 ALITALIA  

15/5/2019  ΑΖ722  ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ 21:50 - 00:45 ALITALIA  

 
 
Ζ Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ην νηθνλνκηθό ύςνο ηεο πξνζθνξάο πνπ αθνξά 
θπξίσο ζην κέζν κεηαθίλεζεο (αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, εηαηξία θαη ώξεο πηήζεο) θαη γεληθά 
όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο νξίδνληαη ζηα 1,3 ζρεηηθά. 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η   ν κ ό θ σ λ α 
 



Να δερηεί σο θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά, ε νπνία πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηα 1,2,3 ζρεηηθά, απηή ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ TRAVEL HOUSE(  ην 
μελνδνρείν πνπ παξείρε ην ηαμηδησηηθό γξαθείν time to travel βξηζθόηαλ 3km καθξηά από 
ην θέληξν πνπ επηζπκνύζακε θαη δελ ζπκπεξηιακβαλόηαλ ην θόζηνο ηεο  κεηαθίλεζεο 
από ην μελνδνρείν ηεο Καηάληαο ζην Αεξνδξόκην)  θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 9νπ  
Γπκλαζίνπ Πάηξαο λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο-αλάζεζεο ηεο 
δηνξγάλσζεο ηεο κεηαθίλεζεο  ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ Πάηξαο ζηελ Καηάληα ηεο Ηηαιίαο. 
Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε παξνύζα πξάμε θαη ππνγξάθεηαη 
 

   
O ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ      ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

    
        ΚΑΓΑ ΔΛΔΝΖ 
ΚΑΡΑΣΕΑ ΓΔΩΡΓΗΟ     ΚΡΔΜΤΓΑ ΝΗΚΟΛΗΣΑ 
        ΗΝΟΤΡΖ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 
        ΚΑΦΔΕΑ ΜΑΡΗΟ. 
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