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Γυ μν α σίου στο Ναύ π λ ιο »

Σήμερα στην Πάτρα στις 23-3-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:05 μ.μ. και στο γραφείο της Διευθύντριας,
ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία της Διευθύντριας του 19ου Γυμνασίου κ. Κατσωνοπούλου Ιωάννας,
συγκροτήθηκε σε σώμα η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για τη μονοήμερη
εκδρομή των μαθητών της Β’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου μας στο Ναύπλιο, αποτελούμενη από τους εξής:
1. Κατσωνοπούλου Ιωάννα, ΠΕ05, Διευθύντρια του 19ου Γυμνασίου και αρχηγό της εκδρομής
2. Ευσταθίου Απόστολο, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

3. Κλουκίνα Μαρία, ΠΕ06, αναπληρώτρια Διευθύντρια και αναπληρωματική αρχηγό της εκδρομής
4. Ζιάκα Βαΐα, μέλος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου
5. Σκέντζο Γεώργιο, αντιπρόεδρο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.
Η επιτροπή, σε πλήρη απαρτία, αποσφράγισε τους φακέλους, μονόγραψε τις προσφορές και αφού έλαβε υπ’ όψη
την υπ’ αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011/ΥΑ (Β’ 2769) που αφορά τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών και
την υπ’ αριθμ. 89/16-3-2016 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου μας, άνοιξε τις εξής τέσσερις (4)
προσφορές:
1. Γραφείο Τουρισμού « Γ.Α ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ», Πάτρα
2. Γραφείο Τουρισμού « Stasinopoulos Travel» Πάτρα
3. Γραφείο Τουρισμού «Peloponnes Travel Service LTD» Πάτρα και
4. Γραφείο Τουρισμού «Schizas Tours», Αίγιο.
Μετά από αναλυτικό έλεγχο των παραπάνω προσφορών βάσει των κριτηρίων της σχετικής προκήρυξης με αριθμό
89/16-3-16 αποφάσισε ομόφωνα να δεχθεί ως καταλληλότερη για την εκδρομή των μαθητών στο Ναύπλιο, την

προσφορά γραφείου τουρισμού «Schizas Tours» με συνολικό κόστος 900 ευρώ και κόστος ανά μαθητή 10 ευρώ. Η
παραπάνω προσφορά προκρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα και επίσης πληροί τις εκ του νόμου προβλεπόμενες
προϋποθέσεις και καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
Η προσφορά του «Peloponnes Travel Service LTD » που ήταν 11,91 ευρώ ανά μαθητή, του «Stasinopoulos Travel»
που ήταν 10,90 ευρώ ανά μαθητή και «Γ.Α Κυριακόπουλος» που ήταν 10,44 ευρώ κρίθηκαν ως μη συμφέρουσες
οικονομικά.
Η επιτροπή εξουσιοδοτεί τη Διευθύντρια του 19ου Γυμνασίου να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής
σύμβασης ανάθεσης της διοργάνωσης της εκδρομής με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο εφόσον τηρούνται
τα νόμιμα από αυτό.
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