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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

----Ταχ. Δ/νση: Σ. Παπαδημητρίου 13
Τ.Κ. – Πόλη: 25200 Κάτω Αχαΐα
Πληροφορίες: κ. Ντουφεξή Ασπασία

Προς: Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας

Κοιν:

Γραφεία Γενικού Τουρισμού
(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Ν.
Αχαΐας)

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

Θέμα: «Αντίγραφο Πράξης 4ης Δ/ντριας περί Αξιολόγησης Προσφορών εκπαιδευτικής
εκδρομής των μαθητών Πολιτιστικού Προγράμματος στο Μ.Ε.Τ. Πατρών».
Στην Κάτω Αχαΐα, σήμερα 15.01.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 π.μ στο Γραφείο της
Δ/ντριας του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
και επιλογής Γραφείου Γενικού Τουρισμού στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών
Πολιτιστικού Προγράμματος στο Μ.Ε.Τ. Πατρών, αποτελούμενη από τους κκ. Ντουφεξή Ασπασία,
Διευθύντρια του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας, Βανταράκη Χρυσάνθη, κλ. ΠΕ08 και Ντέμσια Γεωργία,
ΠΕ04.04, συνοδοί καθηγήτριες, Μαχαίρα Βασίλειο, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων και Στάνκοβιτς Αλέξανδρο, Πρόεδρο 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του Γυμνασίου
Κάτω Αχαΐας, προκειμένου να επιλέξει την πλέον οικονομική και συμφέρουσα προσφορά που
ακολουθεί τις προδιαγραφές της προκήρυξης.
Η πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε απαρτία, ζήτησε από τα μέλη να προχωρήσουν στο
άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αρ. Υ.Α.
33120/ΓΔ4/28-02-2017, που αφορά στις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, και την υπ. αρ.
08/12-01-2018 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου μας άνοιξε τις εξής δύο (02)
οικονομικές προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών πρακτορείων:
Προσφορά Πρώτη: ΚABALLERATOS TOURS – Πάτρα και
Προσφορά Δεύτερη: Gerasimopoulos Travel Service – Πάτρα
Μετά από αναλυτικό έλεγχο των προσφορών και συζήτηση επί των υπηρεσιών που
παρέχονται από τα παραπάνω τουριστικά γραφεία και με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην
υπ. αρ. 08/12-01-2018 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή δέχθηκε και τις δύο
προσφορές και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να δεχθεί ως καλύτερη προσφορά αυτήν του τουριστικού
πρακτορείου Gerasimopoulos Travel Service, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 4,50€ ανά άτομο. Κύρια
επιχειρήματα για την επιλογή ήταν η συμμόρφωση της προσφοράς με τα οριζόμενα στην προκήρυξη
και το κόστος της επίσκεψης ανά μαθητή.

.
Η επιτροπή αποφάσισε επίσης, να εξουσιοδοτήσει την κ. Ντουφεξή Ασπασία, Δ/ντρια του
Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας και Πρόεδρο της επιτροπής, να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής
σύμβασης ανάθεσης για τη διοργάνωση της μετακίνησης.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Κάτω Αχαΐα 15/01/2018

Η Διευθύντρια

Ντουφεξή Ασπασία

