ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Δ/ΝΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΧΑΙΑ

13ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΣΡΑ
Σαχ Δ/νςη : Αυςτραλίασ 62
ΣΚ 26442, ΠΑΣΡΑ
Σηλ: 2610 424543
Fax: 2610 453745
e-mail: mail@13gym-patras.ach.sch.gr
ΠΛΗΡ. : Παΐζης Π., Σςώνη Ζ.

ΠΑΣΡΑ, 19 ΜΑΡΣΙΟΤ 2018
ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 147

Προσ: Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Αχαΐασ
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της)
Κοιν: Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ
(μζσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας)

Θέμα : «Ποακςικό Ανιξλόγηρηπ ποξρτξοώμ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ
ςοιήμεοηπ εκπαιδεσςικήπ επίρκεψηπ ςξσ 13ξσ Γσμμαρίξσ Πάςοαπ ρςξ Κ.Π.Ε.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ»
Σήμεοα 19 Λαοςίξσ 2018 *, ημέοα Δεσςέοα και ώοα 13:30 ρσμήλθε ρε ρώμα και
ρσμεδοίαρε ρςξ Γοατείξ ςξσ Διεσθσμςή ςξσ 13ξσ Γσμμαρίξσ Πάςοαπ η Δπιςοξπή
Ανιξλόγηρηπ ςχμ ποξρτξοώμ, πξσ ξοίρςηκε με ςη σπ’ αοιθ. 17/15-3-2018 ποάνη ςξσ Δ/μςή,
Παΐζη Παμαγιώςη, για ςημ αμάθερη ςηπ διεναγχγήπ ςοιήμεοηπ Δκπαιδεσςικήπ Δπίρκεφηπ
ςοιώμ (3) εκπαιδεσςικώμ και ςοιαμςαπέμςε (35) μαθηςώμ/ςοιώμ ρςξ Ιέμςοξ
Πεοιβαλλξμςικήπ Δκπαίδεσρηπ (ΙΠΔ) Φιλιαςώμ από 3/5/2018 (ημεοξμημία αμαυώοηρηπ)
έχπ 5/5/2018 (ημεοξμημία επιρςοξτήπ), με παοόμςεπ ςξσπ:
1. Παΐζη Παμαγιώςη, Δ/μςή ςξσ 13ξσ Γσμμαρίξσ Πάςοαπ, Ποόεδοξ
2. Δοξύμπαλη Γιαμμξύλα, μέλξπ, εκποόρχπξ ςξσ ρσλλόγξσ διδαρκόμςχμ
3. Τρώμη Εχίςρα, μέλξπ, εκποόρχπξ ςξσ ρσλλόγξσ διδαρκόμςχμ
4. Κεμιώςη Γεώογιξ, μέλξπ, εκποόρχπξ ςξσ ρσλλόγξσ γξμέχμ/κηδεμόμχμ
5. Ηεξδχοακόπξσλξ Φώςη, μέλξπ, εκποόρχπξ ςχμ μαθηςώμ/ςοιώμ
Ζ Δπιςοξπή ποξυώοηρε ρςημ διαδικαρία ανιξλόγηρηπ χπ ενήπ:

Ιοίμξμςαπ καθ’ όλα μόμιμη ςη διαδικαρία ποξκήοσνηπ ςηπ μεςακίμηρηπ και ρύμτχμη
με ςημ Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΔΙ 681/ς. Β΄/6-3-2017) πξσ ατξοά ςιπ «εκδοξμέπ –
εκπαιδεσςικέπ επιρκέφειπ μαθηςώμ και μαθηςοιώμ Δημόριχμ και Θδιχςικώμ Συξλείχμ
Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπ/ρηπ εμςόπ και εκςόπ ςηπ υώοαπ», παοέλαβε μια εκποόθερμη ποξρτξοά
μέρχ μέιλ απξ ςξ ποακςξοείξ ANOTHERTOUR και 5 (πέμςε) κλειρςέπ ποξρτξοέπ από ςα
κάςχθι ποακςξοεία:
Α. mattheos tours- Δ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Β. ΣΟΤΛΟ Γ. και ΙΑ Ο.Ε.

Γ. Vavoulis tours
Δ. GERASIMOPOULOS TRAVEL SERVICE
Δ. RANIA TOURS
 Απξρτοάγιρε ςξσπ τακέλξσπ ποξρτξοάπ πξσ καςαςέθηκαμ από ςα παοαπάμχ
εμποόθερμα 5 (πέμςε) Τξσοιρςικά - Τανιδιχςικά Γοατεία και μξμόγοαφε κάθε
ρελίδα ςχμ Ποξρτξοώμ.
 Δνέςαρε ςξ πεοιευόμεμξ ςχμ ςευμικώμ ποξρτξοώμ για μα διαπιρςώρει ςημ
ρσμτχμία ςξσπ με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ σπαοιθμ. 105/08-3-2018 ποξκήοσνηπ ςξσ 13ξσ
Γσμμαρίξσ Πάςοαπ, όπχπ ασςέπ είυαμ αμαοςηθεί ρςη ιρςξρελίδα ςηπ ΔΔΔ Αυαΐαπ και
ςηπ Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΔΙ 681/ς. Β΄/6-3-2017).
Α π ξ τ α ρ ί ζ ε ι ξμότχμα ότι η προσφορά του πρακτορείου «ΤΣΟΥΛΟΣ Γ. και ΣΙΑ Ο.Ε.» είμαι η
πλέομ συμφέρουσα από τημ άποψη της οικομομικότερης τιμής και της ποιότητας παροχώμ και
υπηρεσιώμ με τις αμαγκαίες εγγυήσεις για τημ ασφαλή και ομαλή πραγματοποίηση της μετακίμησης
μαθητώμ/τριώμ και εκπαιδευτικώμ.
Ζ Δπιςοξπή αμαθέςει ςη Διεναγχγή ςηπ Δκπαιδεσςικήπ Δπίρκεφηπ ςοιήμεοηπ
διάοκειαπ, ρςξ παοαπάμχ Τξσοιρςικό – Τανιδιχςικό Γοατείξ με ςίμημα πξσ αμέουεςαι ρςξ
πξρό ςχμ 910,00 (εμμιακξρίχμ δέκα) εσοώ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςξσ ΦΠΑ, ςχμ
διξδίχμ, ςηπ Αρτάλειαπ αρςικήπ επαγγελμαςικήπ εσθύμηπ διξογαμχςή και ςηπ Αρτάλειαπ
Αςσυήμαςξπ και ενξσριξδξςεί ςξμ Δ/μςή ςξσ Συξλείξσ μα σπξγοάφει ςη ρυεςική ρύμβαρη με ςξμ
εκποόρχπξ ςξσ ποακςξοείξσ ρύμτχμα με ςξσπ όοξσπ ςηπ ποξκήοσνηπ και ςημ ποξρτξοά ςξσ
ποακςξοείξσ.
Για ςξ ρκξπό ασςό ρσμςάυθηκε η Ποάνη ασςή και ατξύ διαβάρςηκε, σπξγοάτεςαι όπχπ ακξλξσθεί :
*Ζ αλλαγή ημεοξμημίαπ απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοώμ έγιμε λόγχ ςηπ
ρσμμεςξυήπ ςοιώμ μελώμ ςηπ επιςοξπήπ ρςημ απεογία ρςιπ 16-3-2018.
Η Επιςοξπή
Παΐζηπ Παμαγιώςηπ, Ποόεδοξπ
Δοξύμπαλη Γιαμμξύλα, μέλξπ
Τρώμη Εχίςρα, μέλξπ
Κεμιώςηπ Γεώογιξπ, μέλξπ
Ηεξδχοακόπξσλξπ Φώςιξπ, μέλξπ
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