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Θέμα: «Ακπιβέρ ανηίγπαθο Ππακηικού αξιολόγηζηρ πποζθοπών για ηην μεηακίνηζη μαθηηών και 
ζςνοδών εκπαιδεςηικών ηος 6ος ΔΠΑ.Λ. Παηπών ζηη  Πάνηοβα » 

Στθν Πάτρα, ςιμερα Παραςκευι 11/01/2019 και ϊρα 12:30, ςτο Γραφείο του κου Δ/ντι,  

ςυνιλκε θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ταξιδιωτικϊν γραφείων, για τθν μετακίνθςθ ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ  Erasmus+KA2  ςτθν Πάντοβα τθσ Ιταλίασ από 24.02.2019-1.3.2019,  θ οποία 

ςυγκροτικθκε με τθν υπ. αρικ. 8/11-1-2019 πράξθ του Δ/ντι, αποτελοφμενθ από τον ίδιο το Δ/ντι του 

ςχολείου, κ. Καβαλιεράτο Γεράςιμο ΠΕ 81 ωσ πρόεδρο, τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ, κ. Σαςοφλα Βαςιλική 

ΠΕ 87.02, κ. Πανίτςα Ευριδίκη ΠΕ 87.02 και ο πρόεδροσ του 15μελοφσ Θεοδωρόπουλοσ Νικόλαοσ. Δεν 

υπιρχε εκπρόςωποσ γονζων και κθδεμόνων γιατί δεν υφίςταται ςφλλογοσ. 

Η επιτροπι αφοφ διαπιςτϊκθκε θ απαρτία τθσ, αποςφράγιςε τουσ φακζλουσ που είχαν 

προςκομιςτεί και κατζγραψε τισ προςφορζσ από τα παρακάτω πρακτορεία: 

1 HERODOTUS TOURS, Μητροπόλεωσ 20 Σ.Κ. 54624, Θεςςαλονίκη  

2. mattheos tours, Σαξιαρχών 32 -25100 Αίγιο 

3. TRAVEL HOUSE, Πλ. Γεωργίου 3, 26221 Πάτρα 

Στθ ςυνζχεια και αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν υπ' αρικμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/τ. Β706-03-

2017)  που αφορά τισ εκδρομζσ - μετακινιςεισ μακθτϊν κι ζπειτα από τον ζλεγχο των προςφορϊν, τθν 

διεξοδικι διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ επί των προςφερόμενων τιμϊν και υπθρεςιϊν που κατζκεςαν τα 

παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία και με βάςθ τθν από 19/12/2018 προκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

του ςχολείου μασ ζκανε τθν ακόλουκθ αξιολόγθςθ: 

1. Το ταξιδιωτικό πρακτορείο HERODOTUS TOURS ζδωςε ςυνολικι προςφορά 2718 ευρώ ςυν 40 

ευρώ κόςτοσ αποςκευισ ανά άτομο 

2. Το ταξιδιωτικό πρακτορείο mattheos tours ζδωςε ςυνολικι προςφορά 3230 ευρώ (ενϊ 

περιλαμβάνει το κόςτοσ αποςκευισ ςτθν εν λόγω τιμι). 
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3. Το ταξιδιωτικό πρακτορείο TRAVEL HOUSE ζδωςε ςυνολικι προςφορά 3768 ευρώ (ενϊ 

περιλαμβάνει το κόςτοσ αποςκευισ ςτθν εν λόγω τιμι). 

Η επιτροπι ιεράρχθςε τισ προςφορζσ με τον τρόπο που περιγράφονται  

1ο το  ταξιδιωτικό πρακτορείο HERODOTUS TOURS 

2ο το ταξιδιωτικό πρακτορείο mattheos tours 

3ο το ταξιδιωτικό πρακτορείο TRAVEL HOUSE 

 

Μειοδότθσ κρίκθκε το ταξιδιωτικό γραφείο HERODOTUS TOURS και ανατζκθκε ςτο διευκυντι 

να τον ενθμερϊςει τθν Δευτζρα 14 Ιανουαρίου τθλεφωνικά το πρακτορείο και να διαπιςτϊςει 

τθν διακεςιμότθτα των αεροπορικϊν ειςιτθρίων. 

 

H επιτροπι αποφάςιςε ομόφωνα:  

Να εξουςιοδοτιςει τον Διευκυντι του ςχολείου να προβεί ςτθν υπογραφι τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ - ανάκεςθσ τθσ διοργάνωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ μετακίνθςθσ ςτο ταξιδιωτικό 

πρακτορείο HERODOTUS TOURS, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. 

 

Οι τυχόν ενςτάςεισ κα μποροφν να κατατίκενται από 6ο ΕΠΑΛ Πάτρασ μζχρι τθν Σρίτη 

22/01/2019 και ώρα 10.00πμ. 

 Ο Προεδροσ                                                                                                     Σα Μζλη 

 

      Σ.Τ..                                                                                                                   Σ.3Τ. 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

ΠΑΣΡΑ 17/01/2019 

 
 

Ο Διεσθσντής 

                                                                                                               

                                                                                                           Καβαλιεπάηορ Γεπάζιμορ ΠΔ 81 
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