Πάτρα, 26/2/2018
Αρ. πρωτ. 204

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ο

11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Διεύθυνση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Email:

Σκιάθου 23, 263 34 Πάτρα
Σοφία Σπανογιάννη
2610-328128
2610-312189
11gym-pa@sch.gr

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για τη διοργάνωση της
τριήμερης εκδρομής στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας.
Στην Πάτρα και στο γραφείο της Διευθύντριας του 11ου Γυμνασίου Πάτρας, σήμερα
26/02/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας κ.
Σπανογιάννη Σοφίας, συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την
τριήμερη εκδρομή της Γ’ Γυμνασίου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας από 29/03/2018
έως 31/03/2018, βάσει της υπ’αριθμ. 33120/ΓΔ4/28/02/2017 Υ.Α. με θέμα:
«Εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», αποτελούμενη από τους:
1.
2.
3.
4.
5.

Σπανογιάννη Σοφία, Διευθύντρια του 11ου Γυμνασίου Πάτρας
Φυκούρα Ηλία, ΠΕ19, συνοδό εκπαιδευτικό
Βλάχου Αθανασία, ΠΕ02, συνοδό εκπαιδευτικό
Ροδοπούλου Ανδριάνα, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Τάχο Άγγελο, εκπρόσωπο του 15μελούς Συμβουλίου των μαθητών

Η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, μελέτησε τις προσφορές και τις κατέγραψε
ως ακολούθως:
1) Vavoulis tours: (68,82€ ανά μαθητή με διόδια γέφυρας ή 64,71€ με ferry
boat / 1170€ ή 1100€ συνολικά με ή χωρίς διόδια γέφυρας).
2) Gerasimopoulos travel service: (40,50€ ανά μαθητή με διόδια γέφυρας ή
37,00€ με ferry boat / 690€ ή 630€ συνολικά με ή χωρίς διόδια γέφυρας).
3) Mattheos tours: (55,88€ ανά μαθητή με διόδια γέφυρας ή 52,94€ με ferry
boat / 950€ ή 900€ συνολικά με ή χωρίς διόδια γέφυρας).
4) Glavas minibus : (56,00€ ανά μαθητή με διόδια γέφυρας ή 52,00€ με ferry
boat / 952,00€ ή 884,00€ συνολικά με ή χωρίς διόδια γέφυρας).

Έπειτα από έλεγχο των εγγράφων και αξιολόγηση των προσφορών που κατέθεσαν τα
παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία, η Επιτροπή ομόφωνα θεωρεί καταλληλότερη
προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη διοργάνωση της εκδρομής, που αναρτήθηκε από το Σχολείο και που εγγυάται
τις καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες και την ασφαλέστερη σε οργάνωση
εκδρομή, σε συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή, αυτήν του ταξιδιωτικού
γραφείου GERASIMOPOULOS TRAVEL SERVICE και εξουσιοδοτεί τη
Διευθύντρια του 11ου Γυμνασίου να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής
σύμβασης ανάθεσης της διοργάνωσης της εκδρομής με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό
γραφείο.
Για το λόγο αυτό, συντάσσεται η πράξη αυτή και υπογράφεται.
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