ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΕΨΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Α' & Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ( ΠΟΤ ΜΕΣΕΧΟΤΝ Ε ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ) Ε ΒΟΛΟ - ΠΗΛΙΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ
την Αθήνα ςήμερα 28-02-2019 ημζρα Πζμπτη και ϊρα 11:15 π.μ , ςτο γραφείο
του Δ/ντή του 9ου Γυμναςίου Αθηνϊν κ. Διβάνη Ευάγγελου κλ. ΠΕ03, ςυνεδρίαςε η
Επιτροπή Αξιολόγηςησ Προςφορϊν για την εκπαιδευτική επίςκεψη μαθητϊν Αϋ& Βϋ
Γυμναςίου του ςχολείου μασ από 06 -04-2019 ζωσ και 09-4-209 όπωσ αυτή
ςυγκροτήθηκε ςφμφωνα με την 2/21-2-2019 πράξη του Διευθυντή του ςχολείου,
για να αξιολογήςει τισ προςφορζσ για την παραπάνω εκδρομή που κατατζθηκαν
ςτο ςχολείο, μετά από την πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ που αναρτήθηκε
ςτην ιςτοςελίδα του Δ.Δ.Ε. Αϋ Αθήνασ. Κατά την ςυνεδρίαςη παρίςταντο οι:
1.
2.
3.
4.
5.

Διβάνησ Ευάγγελοσ ΠΕ03, Διευθυντήσ ωσ πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ
Φυλακτόσ Παναγιϊτησ, ΠΕ 04 , εκπαιδευτικόσ - ςυνοδόσ
Ζαφειρίου Άννα ΠΕ17, εκπαιδευτικόσ - ςυνοδόσ
Βλαχάκη Μαριάννα, εκπρόςωποσ του ςυλλόγου Γονζων και Κηδεμόνων
Χαλάτςη Αλεξάνδρα, Λφτρα Ιφιγζνεια ,εκπρόςωποι των ςυμμετεχόντων
ςτην εκδρομή μαθητϊν και εκπροςωποφμενοι με μία(1) ψήφο.

Αφοφ διαπιςτϊθηκε η απαρτία o Πρόεδροσ τησ επιτροπήσ ενημζρωςε την επιτροπή

για:
1. τα ςχετικά άρθρα τησ Τ.Α με αριθμό 331120/ΓΔ/28-02-2017 (Φ.Ε.Κ 681
τ.Β/06/03/2017)
2. ότι κατατζθηκαν ςυνολικά πζντε (4) προςφορζσ.
την ςυνζχεια ανοίχτηκαν οι προςφορζσ για να αξιολογηθοφν ςφμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ

CHANIA PALACE 4*

ΚΟΣΟ Ε €
( με Φ.Π.Α)
ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ
155

AEGLI 3*

200

Vlassopoulos Travel

CHANIA PALACE 4*

160

ΙQ Holidays

CHANIA PALACE 4*

125

1

Gretis holidays

2

Dias Tours

3
5

ΔΙΑΜΟΝΗ

Η επιτροπή μετά το άνοιγμα των προςφορϊν αποφάςιςε τον αποκλειςμό του
ταξιδιωτικοφ γραφείου Dias Tours από την περεταίρω διαδικαςία αξιολόγηςησ
δεδομζνου ότι βάςει τησ προκήρυξησ δεν πληρείται ο όροσ τησ κατηγορίασ του
ξενοδοχείου και τησ παρουςίαςησ ελλιποφσ φακζλου.

Η Επιτροπή αξιολόγηςε τισ υπόλοιπεσ 3 προςφορζσ των αντίςτοιχων ταξιδιωτικϊν
γραφείων, ςυνζκρινε τισ παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ και τισ τιμζσ. Η επιτροπή ζκρινε ότι
το προςφερόμενο ξενοδοχείο και των τριϊν ταξιδιωτικϊν γραφείων βριςκόταν ςε
πολφ μακρινή απόςταςη από την πόλη του Βόλου και υπήρχε πρόβλημα με την
αςφάλεια των μαθητϊν, αποφάςιςε ομόφωνα την επαναπροκήρυξη τησ εκδρομήσ
ςτην ίδια ημερομηνία με επιπρόςθετο όρο το κατάλυμα να είναι ςτην πόλη του
Βόλου και κατηγορίασ 3* ή 4*.
Για το λόγο αυτό ςυντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
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4. Χαλάτςη Αλεξάνδρα Σ.Τ

