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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ
ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΣΩ ΑΧΑΪΑ

Προσ: Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της)

----Σαχ. Δ/νςθ: . Παπαδθμθτρίου 13
Σ.Κ. – Πόλθ: 25200 Κάτω Αχαΐα
Πλθροφορίεσ: κ. Ντουφεξι Αςπαςία

Σθλζφωνο: 2693022693
Fax: 2693025384
E-mail: mail@gym-k-achaias.ach.sch.gr

Θζμα: «Αντίγραφο Πράξησ 7
επίςκεψησ ςτα Καλάβρυτα».

ησ

Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ
Κοιν:

(μζσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Ν.
Αχαΐας)

Δ/ντριασ περί Αξιολόγηςησ Προςφορών εκπαιδευτικήσ

τθν Κάτω Αχαΐα, ςιμερα 10.03.2017 θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11.30 π.μ ςτο Γραφείο τθσ
Δ/ντριασ του Γυμναςίου Κάτω Αχαΐασ, ςυνιλκε θ πενταμελισ επιτροπι αξιολόγθςθσ οικονομικϊν
προςφορϊν και επιλογισ Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ
των μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςε Πραγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων, αποτελοφμενθ από
τουσ κκ. Ντουφεξή Αςπαςία, Διευκφντρια του Γυμναςίου Κάτω Αχαΐασ, Μπαΐλα Αναςταςία, κλ.
ΠΕ13 και Παπαδημητρόπουλο Βαςίλειο, κλ Πε02, ςυνοδοί τθσ επίςκεψθσ, Δημητροποφλου
Σταυροφλα, πρόεδρο του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων και τον Στεργιώτη Αριςτείδη,
ςυμμετζχων μακθτισ και μζλοσ του 15/μελοφσ υμβουλίου προκειμζνου να επιλζξει τθν πλζον
οικονομικι και ςυμφζρουςα προςφορά που ακολουκεί τισ προδιαγραφζσ τθσ προκιρυξθσ.
Η πρόεδροσ τθσ επιτροπισ, αφοφ διαπίςτωςε απαρτία, ηιτθςε από τα μζλθ να
προχωριςουν ςτο άνοιγμα και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Η επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν
υπ. αρ. 129287/Γ2/10.11.2011 Τ.Α. (ΦΕΚ 2769/02.12.2011 τ. Β’), που αφορά ςτισ μετακινιςεισ
μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, και τθν υπ. αρ. 81/06-03-2017 προκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
του ςχολείου μασ, άνοιξε τισ εξισ τρεισ (03) οικονομικζσ προςφορζσ των παρακάτω ταξιδιωτικϊν
πρακτορείων:
Προςφορά Πρϊτθ: Patras Travel – Πάτρα,
Προςφορά Δεφτερθ: Gerasimopoulos Travel Service – Πάτρα και
Προςφορά Σρίτθ: Vavoulis Tours –Πάτρα.
Μετά από αναλυτικό ζλεγχο των προςφορϊν και ςυηιτθςθ επί των υπθρεςιϊν που
παρζχονται από τα παραπάνω τουριςτικά γραφεία και με βάςθ τα κριτιρια που αναφζρονται ςτθν
υπ. αρ. 553/14-12-2016 προκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, θ επιτροπι δζχκθκε και τισ τρεισ
προςφορζσ και αποφάςιςε ΟΜΟΦΩΝΑ να δεχκεί ωσ καλφτερθ προςφορά αυτιν του τουριςτικοφ
πρακτορείου Gerasimopoulos Travel Service, θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό των 45 € ανά μακθτι. Κφρια
επιχειριματα για τθν επιλογι ιταν θ ςυμμόρφωςθ τθσ προςφοράσ με τα οριηόμενα ςτθν προκιρυξθ
και το κόςτοσ τθσ επίςκεψθσ ανά μακθτι.

.
Η επιτροπι αποφάςιςε επίςθσ, να εξουςιοδοτιςει τθν κ. Ντουφεξι Αςπαςία, Δ/ντρια του
Γυμναςίου Κάτω Αχαΐασ και Πρόεδρο τθσ επιτροπισ, να προχωριςει ςτθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ ανάκεςθσ για τθ διοργάνωςθ τθσ μετακίνθςθσ.
Για το ςκοπό αυτό ςυντάχκθκε θ παραπάνω πράξθ και υπογράφεται.
Η Πρόεδροσ

Σα Μζλθ

Ακριβζσ αντίγραφο
Κάτω Αχαΐα 10/03/2017

Η Διευκφντρια

Ντουφεξι Αςπαςία

