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Πάτπα, 14.01.2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΥΑΪΑ
Tέρμα Αγίας οφίας
262 23 Πάτπα
Πληπουοπίερ: Κων.Σσαχπέλιαρ
Σηλ. & Φαξ: 2610 461721
mail@2epal-patras.ach.sch.gr
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Απ. ππωτ.

Φ. 23

0016

Προς:

Περιφερειακι Δ/νςθ Π/κμιασ &
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Ελλάδασ
μζςω τησ Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ
Αχαΐασ.

Θζμα: «Αντίγραφο Πράξησ 5ησ Δ/ντή, περί Αξιολόγηςησ Προςφορών
Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus+ με κωδικό 2018-1-EL01-KA102046846»
τθν Πάτρα, ςιμερα 14.01.2019 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14:30 ςτο Γραφείο του Δ/ντι του
2ου ΕΠΑΛ Πάτρασ, ςυνιλκε θ επιτροπι αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν και επιλογισ
Γραφείου Γενικοφ Σουριςμοφ, ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Μακθςιακισ
Κινθτικότθτασ ΚΑ1 – Erasmus+ 2018 (Σομζασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ)
με κωδικό 2018-1-EL01-KA102-046846, αποτελοφμενθ από τουσ κκ. Κων/νο Σςαχρζλια,
Διευκυντι του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρασ, Βαςιλικι Σςάκου, Τποδιευκφντρια του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρασ,
Ελζνθ Αραχωβίτου, κλάδου ΠΕ 83 εκπαιδευτικό του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρασ και Αλζξανδρο
Ντουκόλθ εκπρόςωπο του 15μελοφσ Μακθτικοφ υμβουλίου του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρασ, θ
οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ. αρικμ. 04/21.12.2018 πράξθ του Διευκυντι του 2ου ΕΠΑΛ
Πάτρασ, προκειμζνου να επιλζξει τθν πλζον οικονομικι προςφορά που ακολουκεί τισ
προδιαγραφζσ τθσ προκιρυξθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ υπ. αρ. Φ.23β/0001/07.01.2019.
Ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ, αφοφ διαπίςτωςε απαρτία κακϊσ και τθν φπαρξθ τριϊν
τουλάχιςτον προςφορϊν, ηιτθςε από τα μζλθ να προχωριςουν ςτο άνοιγμα και τθν
αξιολόγθςι τουσ. Η επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν υπ. αρ. 33120/ΓΔ4/28.02.2017 Τ.Α.
(ΦΕΚ 681/06.03.2017 τ. Β’), που αφορά ςτισ μετακινιςεισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, και
τθν υπ. αρ. Φ.23β/0001/07.01.2019 προκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του ςχολείου
μασ άνοιξε τισ εξισ τρεισ (03) οικονομικζσ προςφορζσ των παρακάτω ταξιδιωτικϊν
πρακτορείων:
Π ρ ο ς φ ο ρ ά Π ρ ϊ τ θ : Marine Tours, Πανδρόςου 7-15, Ακινα
Π ρ ο ς φ ο ρ ά Δ ε φ τ ε ρ θ : Travel House, Πλατεία Γεωργίου 3, Πάτρα
Π ρ ο ς φ ο ρ ά Σ ρ ί τ θ : Interkomvos, Βζρςθ 1, Ακινα
Μετά από αναλυτικό ζλεγχο των προςφορϊν και ςυηιτθςθ επί των υπθρεςιϊν που
παρζχονται από τα παραπάνω τουριςτικά γραφεία και με βάςθ τα κριτιρια που
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αναφζρονται ςτθν υπ. αρ. Φ.23β/0001/07.01.2019 προκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ,
θ επιτροπι δζχκθκε ωσ ζγκυρεσ και τισ τρεισ προςφορζσ και αποφάςιςε ΟΜΟΦΩΝΑ να
αποδεχκεί ωσ καλφτερθ αυτιν του τουριςτικοφ πρακτορείου Travel House με ζδρα τθν
Πάτρα (προςφορά δεφτερθ ςτο παρόν πρακτικό), θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό των 1.379,00
€ ανά άτομο και ςε ςφνολο 24.822 €, με πτιςεισ Turkish και διαμονι ςτο ξενοδοχείο Sol
Malaga Guadalmar 4* για τθν Ιςπανία και 333,00 € ανά άτομο και ςε ςφνολο 5.994 € με
πτιςεισ Turkish για τθν Πορτογαλία.
Κφρια επιχειριματα για τθν επιλογι ιταν θ ςυμμόρφωςθ τθσ προςφοράσ με τα οριηόμενα
ςτθν προκιρυξθ, θ μεταφορά από τθν Πάτρα ςτο αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ και θ
επιςτροφι, θ μεταφορά από το Διεκνζσ Αεροδρόμιο τθσ Μάλαγασ ςτο ξενοδοχείο και θ
επιςτροφι, θ παροχι πρωινοφ και δείπνου τφπου μπουφζ κακθμερινά, θ εγγφθςθ τθσ
αςφαλζςτερθσ μεταφοράσ ςε ςυνδυαςμό με τθν πλζον ςυμφζρουςα τιμι αεροπορικϊν
ειςιτθρίων.
Σο ςφνολο των παραςτατικϊν των προςφορϊν κα διατθρθκοφν ςτο αρχείο υλοποίθςθσ του
Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Erasmus+ με κωδικό 2018-1-EL01-KA102-046846, ςτο γραφείο
του Δ/ντι του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρασ, για τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ. Σο πρακτικό επιλογισ,
εφόςον ηθτθκεί, κοινοποιείται από το Δ/ντι ςε κάκε ςυμμετζχοντα ι/και ζχοντα νόμιμο
δικαίωμα να ενθμερωκεί, ο οποίοσ μπορεί να υποβάλει ζνςταςθ εντόσ τριϊν (3) θμερϊν
από τθ ςφνταξι του.
Οι τυχόν ενςτάςεισ κα μποροφν να κατατίκενται ςτο 2ο ΕΠΑΛ Πάτρασ μζχρι τθν Πζμπτθ
17.01.2019 και ϊρα 10:00 το πρωί. Η επιτροπι αποφάςιςε να εξουςιοδοτιςει τον Δ/ντι του
2ου ΕΠΑΛ Πάτρασ ϊςτε να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε το πρακτικό
επιλογισ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ/νςθσ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ άμεςα.
Η επιτροπι αποφάςιςε, επίςθσ, να εξουςιοδοτιςει τον κο Κων/νο Σςαχρζλια, Διευκυντι
του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρασ και Πρόεδρο τθσ επιτροπισ να προχωριςει ςτθν υπογραφι τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ για τθ διοργάνωςθ τθσ μετακίνθςθσ.
Για το ςκοπό αυτό ςυντάχκθκε θ παραπάνω πράξθ και υπογράφεται.

Ο Πρόεδροσ
Σ..Τ.

Σα Μζλθ
Σ.3Τ.
Ακριβζσ αντίγραφο
Πάτρα 14.01.2019

Ο Διευθυντήσ

κωςταντίνοσ γ. τςαχρζλιασ
χθμικόσ

