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Θέμα: Αξιολόγηςη προςφορών ςχετικά με την μετακίνηςη των μαθητών τησ Γ΄ 

            Σάξησ του ςχολείου ςτην Εςτία Επιςτημών Πατρών. 

 

Σήμερα, ημζρα Τρίτη 7-3-2017 και ϊρα 13:15μ.μ. ςυνήλθε ςε κλήςη ςυνεδρίαςησ ςτο 

γραφείο του Διευθυντή ςτο Πειραματικό Γυμνάςιο Πατρϊν η επιτροπή αξιολόγηςησ των 

οικονομικϊν προςφορϊν που αφοροφν την μετακίνηςη μαθητϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν 

ςτην Εςτία Επιςτημϊν Πατρϊν που θα πραγματοποιηθεί ςτισ 20 Μαρτίου 2017. 

Παρζςτηςαν οι: 

Καμπφλησ Νικόλαοσ,  ΠΕ11 Διευθυντήσ του ςχολείου 

Φρυςίρασ Βλάςιοσ,  ΠΕ03 εκπαιδευτικόσ  του ςχολείου 

Καρμίρησ Σπήλιοσ, ΠΕ03 εκπαιδευτικόσ του ςχολείου 

Γάκησ Παναγιϊτησ, εκπρόςωποσ ςυλλόγου Γονζων και Κηδεμόνων 

Ανδριόπουλοσ Θεόδωροσ, εκπρόςωποσ των παιδιϊν - μαθητϊν 

Νικολακόπουλοσ Παναγιϊτησ, εκπρόςωποσ των παιδιϊν – μαθητϊν 

Η επιτροπή αφοφ ζλαβε υπόψη: α) την υπϋαριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 ΥΑ (Β’ 2769) που 

αφορά ςτισ μετακινήςεισ μαθητϊν και εκπαιδευτικϊν και την  με αριθμ. 144/3-3-17 

επαναπροκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ του ςχολείου μασ άνοιξε τισ εξήσ δφο (2) 

προςφορζσ: 

1. Rania tours  

2. Patras travel 

Μετά από αναλυτικό ζλεγχο των παραπάνω προςφορϊν βάςει των κριτηρίων τησ ςχετικήσ 

προκήρυξησ με αριθ. 144/3-3-17 αποφάςιςε ομόφωνα να δεχθεί ωσ καταλληλότερη για την 

εκπαιδευτική επίςκεψη των μαθητϊν ςτην Εςτία Επιςτημϊν Πατρϊν την προςφορά του 

γραφείου γενικοφ τουριςμοφ «Rania tours» ςυνολικοφ φψουσ 160€ και να απορρίψει την 
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προςφορά του « Patras travel» μια που δεν κάλυπτε τουσ όρουσ τησ ςχετικήσ προκήρυξησ. 

Η προςφορά που επιλζχθηκε καλφπτει όλεσ τισ εκ νόμου προβλεπόμενεσ προχποθζςεισ και 

τισ απαιτήςεισ τησ προκήρυξησ.   

Η επιτροπή  τζλοσ αποφάςιςε να εξουςιοδοτήςει τον Διευθυντή Καμπφλη Νικόλαο πρόεδρο 

τησ επιτροπήσ ςτην υπογραφή τησ ςχετικήσ ςφμβαςησ ανάθεςησ τησ μετακίνηςησ, εφόςον 

τηρηθοφν τα νόμιμα από το  ταξιδιωτικό γραφείο. 
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