
ΑΡ.ΠΡΩΣ. 1223/20-12-2018 

Πρακτικό αξιολόγθςθσ προςφορϊν  για εκπαιδευτικι εκδρομι του 12ου ΓΕΛ Πατρϊν ςτο Βουκουρζςτι ςτα πλαίςια 

προγράμματοσ Αγωγισ Τγείασ 

τθ Πάτρα και ςτο Γραφείο τθσ Διευκφντριασ του 12ου ΓΕΛ Πατρϊν, ςιμερα Σετάρτθ  19 Δεκεμβρίου  2018 και ϊρα 

12.30μμ,φςτερα από πρόςκλθςθ τθσ Διευκφντριασ του ςχολείου κ. Φϊτου Αγγελικισ ςυνιλκε θ επιτροπι αξιολόγθςθσ 

και επιλογισ τουριςτικοφ γραφείου που κα αναλάβει τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ  εκδρομισ του 12ου ΓΕΛ  

ςτο Βουκουρζςτι ςτα πλαίςια προγράμματοσ Αγωγισ Τγείασ   από τθ Σρίτθ  19-03-2019 ζωσ και τθν Δευτζρα 25-03-

2019 με τθν ςυμμετοχι  24 μακθτϊν ςε ςφνολο 34. 

το 12ο ΓΕΛ Πατρϊν υποβλικθκαν μζχρι και τθ Σετάρτθ  19-12-2018 και ϊρα 11.30πμ προςφορζσ από τα παρακάτω 

ταξιδιωτικά γραφεία: 

1. AT HOLIDAYS 

2. MATHEOS TOURS 

3. RANIA TOURS 

H επιτροπι ζλαβε υπόψθ τθσ τθν Y.A 33120/ΓΔ4/28-02-2017 και ζκεςε ωσ κριτιριο αξιολόγθςθσ των προςφορϊν: α) να 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ β )να υπάρχουν κετικά δεδομζνα για τθν αξιοπιςτία 

παροχισ υπθρεςιϊν από το ταξιδιωτικό γραφείο και να εκτιμθκοφν ςε ςφνολο οι παροχζσ που προςφζρει γ)να 

ςυνεκτιμθκεί το οικονομικό κόςτοσ. 

Η επιτροπι αποςφράγιςε και κατζγραψε τισ προςφορζσ. Διερεφνθςε διεξοδικά και ςυηιτθςε επί των προςφερομζνων 

τιμϊν και υπθρεςιϊν που κατζκεςαν τα τουριςτικά γραφεία και  

αποφάσισε ομόφωνα  

1. Α)Να απορρίψει τθν  προςφορά  του ταξιδιωτικοφ γραφείου  MATHEOS TOURS γιατί  θ τιμι ιταν υψθλότερθ   

          του μειοδότθ. 

      B) Να απορρίψει τθν προςφορά  του ταξιδιωτικοφ γραφείου RANIA TOURS γιατί  θ τιμι ιταν υψθλότερθ  του 

           μειοδότθ. 

2. Να ανακζςει ςτο ταξιδιωτικό πρακτορείο AT HOLIDAYS  τθν διοργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ του 12ΟΤ 

ΓΕΛ  Πατρϊν ςτο  Βουκουρζςτι ςτα πλαίςια προγράμματοσ Αγωγισ Τγείασ με  κόςτοσ ανά μακθτι 380 € ςε 

τρίκλινα δωμάτια. 

Για το λόγο αυτό ςυντάχτθκε θ πράξθ και υπογράφεται. 

Η Διευκφντρια                                                               Σα μζλθ 

Αγγελικι Φϊτου                                               Φλαμπουριάρθ Αικατερίνθ(Γονζασ) 

                                                                            Γαργαλιϊνθ Ελζνθ  (υνοδόσ) 

                                                                            Μζρμελα Νικολίτςα (υνοδόσ) 

    Ακριβζσ αντίγραφο                                                Ρθγόπουλοσ Χριςτοσ-Παναγιϊτθσ (εκπρόςωποσ μακθτϊν ) 

                                                                            Ζικοσ Μιχαιλ (εκπρόςωποσ μακθτϊν) 

                                                                            Γιαννικόπουλοσ Ιωάννθσ (εκπρόςωποσ μακθτϊν) 

                        



 


