ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε & Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε . ΑΧΑΪΑΣ
12ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ
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Τηλέφωνο:2610330414
Fax: 2610330414
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ΘΕΜΑ: «Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για τη διοργάνωση μονοήμερης εκδρομής
της Α’ τάξης στη Ζάκυνθο, της Β’ τάξης στην Αθήνα και εκπαιδευτικής επίσκεψης της
Γ’ τάξης στη Ναύπακτο»
Στη Πάτρα σήμερα 02-03-2016 και ώρα 14.15μ.μ στο 12ο ΓΕΛ Πατρών, συνεδρίασε η
επιτροπή αξιολόγησης προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για τη διοργάνωση μονοήμερης
εκδρομής της Α’ τάξης στη Ζάκυνθο, της Β’ τάξης στην Αθήνα και εκπαιδευτικής επίσκεψης
της Γ’ τάξης στη Ναύπακτο.
Η επιτροπή αποτελείται από:
1. Σύριου Κωστούλα, Διευθύντρια του 12ου ΓΕΛ .
2. Μπαλάνο Γεώργιο, εκπαιδευτικό που συμμετέχει στην εκδρομή της Ζακύνθου
3. Χάιδα Θεοδώρα, πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, μέλος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’αριθμ.129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-122011)Υ.Α. που αφορά τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών και τις προσφορές των
πιο κάτω πρακτορείων:
Α ) για τη μονοήμερη εκδρομή της Α’ τάξης στη Ζάκυνθο:
1. ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ
2. SCHIZAS TOURS
3. MATTHEOS TOURS
Β ) για τη μονοήμερη εκδρομή της Β’ τάξης στην Αθήνα:
1. SCHIZAS TOURS
2. RANIA TOURS
3. GIANNAKOULIAS TOURS
4. ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ
6. KAVALLIERATOS TOURS
7. Katsoulis Tours(ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ)
8. STASINOPOULOS TRAVEL
9. FRAGOULIAS TOURS
Γ ) για τη διδακτική επίσκεψη της Γ΄τάξης στη Ναύπακτο:
1. RANIA TOURS
2. STASINOPOULOS TRAVEL
3. ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ
5. Katsoulis Tours(ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ)
6. KAVALLIERATOS TOURS
7. GIANNAKOULIAS TOURS

8. FRAGOULIAS TOURS
και μετά από έλεγχο των προσφορών και με βάση το περιεχόμενο της με αριθμ.πρωτ.131,
130,132/26-02-2016 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να
δεχτεί ως καλύτερη προσφορά που θα εγγυάται την ασφαλέστερη μεταφορά σε
συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή , α) την προσφορά του ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ για
τη Ζάκυνθο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 20€ ανά μαθητή, β) την προσφορά του
ταξιδιωτικού γραφείου SCHIZAS TOURS για την Αθήνα, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 11,58 ευρώ ανά μαθητή, γ) την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου
FRAGOULIAS TOURS για τη Ναύπακτο, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 5,33 ευρώ
ανά μαθητή με το φέρυ ή στο ποσό των 7,11 ευρώ ανά μαθητή με τη γέφυρα
και εξουσιοδοτεί τη Διευθύντρια του 12ου ΓΕΛ Πάτρας να προχωρήσει στην υπογραφή
των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης για την διοργάνωση των μετακινήσεων με τα
συγκεκριμένα ταξιδιωτικά γραφεία.
Στο αρχείο του σχολείου μας αρχειοθετούνται οι προσφορές του εν λόγω πρακτικού.
Για το λόγο αυτό ,συντάσσεται η πράξη αυτή και υπογράφεται.
Η Διευθύντρια

Τα μέλη της επιτροπής.

