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Θέκα: «Απόζπαζκα Πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ. γηα ηελ κεηαθίλεζε καζεηώλ θαη
ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 6νπ ΕΠΑ.Λ. Παηξώλ ζηε Θεζζαινλίθε »
ηελ Πάηξα, ζήκεξα Σεηάξηε 19/12/2018 θαη ώξα 12:30, ζην Γξαθείν ηνπ θνπ Γ/ληή, ζπλήιζε ε επηηξνπή
αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ησλ ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ, γηα ηελ πνιπήκεξε εθδξνκή - κεηαθίλεζε ηεο Γ΄ ηάμεο
ζηε Θεζζαινλίθε (12-15/2/2019), ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 6/18-12-2018 πξάμε ηνπ Γ/ληή,
απνηεινύκελε από ηνλ ίδην ην Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ, θν Καβαιηεξάην Γεξάζηκν ΠΔ 81 σο πξόεδξν, ηνπο ζπλνδνύο
θαζεγεηέο, θν Καξαπήηα Ιωάλλε ΠΔ 11, θα Μπνπληξνύθα Νηθνιέηα ΠΔ 87.02 θαη θα Κάληδνπ Φωηεηλή ΠΔ
87.03, ηνύο καζεηέο εθπξνζώπνπο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο ηεο Γ΄ηάμεο, Θενδωξόπνπιν Νηθόιαν πξόεδξν,
Κάξαιε Γεώξγην αληηπξόεδξν, Ρωκαίνπ Ειέλε γξακκαηέα θαη Κνύθην Αξληίη κέινο ηνπ 15κεινπο ζπκβνπιίνπ
ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθδξνκή. Γελ ζπκκεηείρε εθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη
Κεδεκόλσλ, έιιεηςεη ιεηηνπξγίαο απηνύ.
Η επηηξνπή θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε ε απαξηία ηεο, απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο πνπ είραλ πξνζθνκηζηεί
θαη θαηέγξαςε ηηο πξνζθνξέο από ηα παξαθάησ πξαθηνξεία:
1. Friends Travel, 2. KAVALLIERATOS TOURS, 3. GIANNAKOULIAS TOURS, 4. CONNECTION TRAVEL,
5. vavoulis tours, 6. mattheos tours, 7. RANIA TOURS, 8. GERASIMOPOULOS TRAVEL SERVICE
ηε ζπλέρεηα θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ ππ' αξηζκ. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 (ΦΔΚ 681/η. Β706-03-2017) Τ.Α. πνπ
αθνξά ηηο εθδξνκέο - κεηαθηλήζεηο καζεηώλ θη έπεηηα από ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνξώλ, ηελ δηεμνδηθή δηεξεύλεζε θαη
ζπδήηεζε επί ησλ πξνζθεξόκελσλ ηηκώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ θαηέζεζαλ ηα παξαπάλσ ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη κε
βάζε ηελ από 12/12/2018 πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ζρνιείνπ καο, ε επηηξνπή απνθάζηζε
νκόθσλα:
1. Να δερζεί σο θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά, πνπ ζα εγγπάηαη ηελ θαιύηεξε ζε πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη
αζθαιέζηεξε ζε νξγάλσζε εθδξνκή, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή, ζε μελνδνρείν 3
αζηέξσλ (θαηόπηλ ειέγρνπ ηεο δηαζεζηκόηεηάο ηνπ), ηελ πξνζθνξά ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ vavoulis
tours, Νάθνο Α. & ΙΑ Ε. Ε., Παλαγνπνύινπ 1, Αγξίλην, 30100.

2. λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο αλάζεζεο ηεο δηνξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαθίλεζεο κε ην πξαθηνξείν θαη ηελ αλάξηεζε ηνπ
παξόληνο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ. Γ. Δ. Αραΐαο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ην λόκν.
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