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ΘΕΜΑ: Αξιολόγηςη προςφορών ςχετικά με την εκπαιδευτική επίςκεψη τησ 
Α΄τάξησ ςτο Μουςείο Ακρόπολησ ςτην Αθήνα. 
 
 Σιμερα, θμζρα Παραςκευι, 09 Φεβρουαρίου 2018 και ϊρα 13.30  ςυνιλκε ςε 
κλειςτι ςυνεδρίαςθ ςτο γραφείο του Διευκυντι του Π. Γ. Π θ επιτροπι αξιολόγθςθσ 
των οικονομικϊν προςφορϊν που αφοροφν τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ τθσ Αϋτάξθσ 
ςτο Μουςείο Ακρόπολθσ  ςτθν Ακινα, ςτισ 22 Φεβρουαρίου 2018.  
     Παρζςτθςαν οι παρακάτω:  
Καμπφλθσ Νικόλαοσ ΠΕ11, Διευκυντισ του Π.Γ.Π. 
Π. Πριγκιπάκθσ Ευάγγελοσ ΠΕ01, Εκπ/κόσ του Π.Γ.Π. 
Ποταμιάνου Θεανϊ ΠΕ02, Εκπ/κόσ του Π.Γ.Π. 
Βυκοφλκα Αικατερίνθ ,Πρόεδροσ του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων 
Κάτςενοσ Σπφροσ, Πρόεδροσ του Σ.Σ. τμιματοσ Α1 
Χρονοποφλου Μάγια, Πρόεδροσ του Σ.Σ. τμιματοσ Α2 
Η επιτροπι, αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ τισ: α) τθν υπ. αρκμ. 33120/ΓΔ4/6-3-2017  
Υ.Α.(ΦΕΚ 681) που αφορά ςτισ μετακινιςεισ μακθτϊν και εκπ/κϊν και β) τθν με 
αρκμ. Πρωτοκ. 47/29-01-18 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του ςχολείου 
μασ για πραγματοποίθςθ Εκπαιδευτικισ Επίςκεψθσ , άνοιξε τισ εξισ πζντε (5) 
προςφορζσ: 

1. Matheos Tours 

2. Σχίηασ Tours 

3. Vavoulis Tours 

4. Γεραςιμόπουλοσ Παρ. Παν. 

5. Peloponnes Tours 

Μετά από αναλυτικό ζλεγχο των παραπάνω προςφορϊν, βάςει των κριτθρίων τθσ 
ςχετικισ προκιρυξθσ του ςχολείου μασ με αρικμ. Πρωτοκ. 47/29-01-2018 , θ 
επιτροπι αποφάςιςε ομόφωνα να δεχκεί ωσ καταλλθλότερθ για τθν εκπαιδευτικι 
επίςκεψθ των μακθτϊν ςτο Μουςείο Ακρόπολθσ τθν προςφορά του ταξιδιωτικοφ 
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γραφείου  Γεραςιμόπουλοσ Παρ.Παναγιϊτθσ  με ςυνολικι κόςτοσ 550,00 ευρϊ και 
κόςτοσ ανά μακθτι 9,83 ευρϊ ςυν 1,40 ευρϊ για αςφάλεια ατυχιματοσ.  
 Η παραπάνω προςφορά κρίκθκε ωσ θ πλζον κατάλλθλθ, κακϊσ καλφπτει όλεσ τισ εκ 
του νόμου προχποκζςεισ και απαιτιςεισ τθσ προκιρυξθσ. Πζραν τοφτου θ ανωτζρω 
προςφορά κρίκθκε ωσ οικονομικά ςυμφζρουςα και δεδομζνθσ τθσ προθγοφμενθσ 
κετικισ ςυνεργαςίασ με το εν λόγω πρακτορείο, θ επιτροπι αποφάςιςε ομόφωνα 
τθν επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςφοράσ  
Η επιτροπι, τζλοσ, αποφάςιςε να εξουςιοδοτιςει τον κ. Καμπφλθ Νικόλαο, 
Διευκυντι του Πειραματικοφ Γυμναςίου Πατρϊν και Πρόεδρο τθσ επιτροπισ να 
προχωριςει ςτθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ για τθ διοργάνωςθ 
τθσ μετακίνθςθσ, εφόςον τθρθκοφν τα νόμιμα από το ταξιδιωτικό γραφείο. 
 
 
 
                                                                                           Ο Διευκυντισ 
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