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ΘΕΜΑ: « Αξιολόγηση πποσυοπών για τη μετακίνηση τος Π.Γ.Π. στο Tiriolo, τηρ
Ιταλίαρ».
Σήκεξα, εκέξα Πέκπηε, 25 Φεβξνπαξίνπ 2016 θαη ώξα 12:00 κ.κ ζπλήιζε ζε
θιεηζηή ζπλεδξίαζε ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Παηξώλ ε
επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
επίζθεςε (κεηαθίλεζε) ησλ καζεηώλ ζην Tiriolo, Catanzaro ηεο Ιηαιίαο ζηηο
18/19/20/21/22/23-4-2016
Παξέζηεζαλ νη:
Κακπύιεο Νηθόιανο, ΠΔ11 Γ/ληεο ηνπ ζρνιείνπ
Σηεθαλίδε Φξπζνύια ΠΔ08 εθπαηδεπηηθόο ηνπ ζρνιείνπ
Κίδηιε Βαζηιηθή ΠΔ02 εθπαηδεπηηθόο ηνπ ζρνιείνπ
Τζίπεο Σηαύξνο εθπξόζσπνο ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ
Κεπελόο Αιέμαλδξνο εθπξόζσπνο ηνπ δεθαπεληακεινύο
Αλησλόπνπινο Μάξηνο εθπξόζσπνο ηνπ δεθαπεληακεινύο
Η Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε α) ηελ ππ' αξηζκ. 129287/Γ2/10-11-2011/ΥΑ (B΄
2769) πνπ αθνξά ζηηο κεηαθηλήζεηο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ κε αξηζκό 87/15-022016 πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ζρνιείνπ καο, άλνημε ηηο εμήο ηξεηο (3)
πξνζθνξέο:
1.PATRAS TRAVEL
2. SCHIZAS TOURS- Σρίδαο Αλδξέαο & Σηα Ο.Δ
3. FASTRAVEL.GR by Keramidas
Μεηά από αλαιπηηθό έιεγρν ησλ παξαπάλσ πξνζθνξώλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο
ζρεηηθήο πξνθήξπμεο κε αξηζκό 87/15-02-2016, απνθάζηζε νκόθσλα λα δερζεί σο
θαηαιιειόηεξε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζην Tiriolo, Catanzaro ηεο
Ιηαιίαο, ηελ πξνζθνξά ηνπ γεληθνύ γξαθείνπ ηνπξηζκνύ:PATRAS TRAVEL κε ζπλνιηθό
θόζηνο 7.275,00 επξώ θαη θόζηνο αλά καζεηή 145,50 επξώ.
Η παξαπάλσ πξνζθνξά πιεξνί ηηο εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο θαη
θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο.

Η πξνζθνξά ηνπ SCHIZAS TOURS- Σρίδαο Αλδξέαο & Σηα Ο.Δ ήηαλ 146 επξώ αλά
καζεηή θαη ην κέζν κεηαθίλεζεο παιαηόηεξν θαηά ηξία έηε από απηό ηνπ Patras Travel. Η
πξνζθνξά ηνπ FASTRAVEL.GR by Keramidas ήηαλ 153 επξώ αλά καζεηή θαη ππήξρε
επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ηνλ νδεγό ηνπ ιεσθνξείνπ.
Η επηηξνπή απνθάζηζε επίζεο, λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ θ. Κακπύιε Νηθόιαν, Γηεπζπληή ηνπ
Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Παηξώλ θαη Πξόεδξν ηεο επηηξνπήο λα πξνρσξήζεη ζηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο αλάζεζεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο κεηαθίλεζεο, εθόζνλ
ηεξεζνύλ ηα λόκηκα από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν.

Τα κέιε
Ο Γηεπζπληήο
Κακπύιεο Νηθόιανο

Σηεθαλίδε Φξπζνύια ΠΔ08 εθπ/θνο
Κίδηιε Βαζηιηθή ΠΔ02 εθπ/θνο
Τζίπεο Σηαύξνο εθπξόζσπνο ηνπ Σ.Γ.Κ.
Κεπελόο Αιέμαλδξνο κέινο ηνπ 15κεινύο
Αλησλόπνπινο Μάξηνο κέινο ηνπ 15κεινύο

