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ΘΕΜΑ : “Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών για την πραγµατοποίηση  τετραήµερης Περιβαλλοντικής 

εκδροµής του 1ου Ε.Κ. – 7ου Πάτρας στις Σέρρες και  Θεσσαλονίκη από 11/4/2019 έως 14/4/2019” 
 

Σήµερα 7 Μαρτίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε σώµα και συνεδρίασε 

στο Γραφείο του ∆ιευθυντή του 1ου Ε.Κ. Πάτρας η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, 

που ορίστηκε µε τη υπ’ αριθ. 7/7-3-2019 πράξη του ∆/ντή του Ντέντε Βασιλείου, για την 

ανάθεση της διεξαγωγής τετραήµερης Επίσκεψης τριών (3) εκπαιδευτικών και σαράντα 

τεσσάρων (44) µαθητών/τριών στο ΚΠΕ Σερρών και στην Θεσσαλονίκη από 11/4/2019 έως 

14/4/2019 (ηµεροµηνία αναχώρησης και επιστροφής), µε παρόντες τους:  

1. Ντέντες Βασίλειος, ∆/ντή του 1ου Ε.Κ. Πάτρας, Πρόεδρο  

2. Καρύµπαλη Αικατερίνη  µέλος,  

3. Μπολιάρη Αθανασία µέλος,  

4. Μπουρδούσης Βασίλειος 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/Γ∆4/28-2-2017 

(ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017) που αφορά τις «εκδροµές – εκπαιδευτικές επισκέψεις µαθητών και 

µαθητριών ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης εντός και εκτός της 

χώρας», αφού παρέλαβε 3 (τρείς) κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία Α. mattheos tours-  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Β. KAVALLIERATOS TOURS Γ. CONNECTION TRAVEL  

Αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω τρία (3) 

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 υπ αριθµ. 139/1-3-2019 προκήρυξης του 1ου Ε.Κ. Πάτρας, όπως αυτές 

είχαν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ∆∆Ε Αχαΐας και της Υ.Α. 33120/Γ∆4/28-2-2017 (ΦΕΚ 

681/τ. Β΄/6-3-2017). Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα ότι η προσφορά του πρακτορείου 

«KAVALLIERATOS 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 ∆ιεξαγωγή της Τετραήµερης Εκδροµής, στο 

παραπάνω Τουριστικό – Ταξιδιωτικό Γραφείο µε τίµηµα που ανέρχεται στο ποσό των 106,00  
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∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας 

 (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της)  

 

Κοιν: Γραφεία Γενικού Τουρισµού  

(µέσω της ιστοσελίδας της ∆.∆.Ε. Αχαΐας) 



ευρώ ανά µαθητή, συµπεριλαµβανοµένων του ΦΠΑ, των διοδίων, της Ασφάλειας αστικής 

επαγγελµατικής ευθύνης διοργανωτή και ατυχηµάτων και εξουσιοδοτεί τον ∆/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  

 

Ντέντες Βασίλειος, Πρόεδρος  

Καρύµπαλη Αικατερίνη, µέλος 

Μπολιάρη Αθανασία, µέλος  

Μπουρδούσης Βασίλειος, µέλος  

 

 

 

 

 

                       

 
 


