ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ
ΕΠΙΚΕΨΗ ΜΑΘΗΣΩΝ Α' Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ( ΠΟΤ ΜΕΣΕΧΟΤΝ Ε ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ) ΣΟ ΒΟΛΟ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ
τθν Ακινα ςιμερα 05-03-2019 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13:30 π.μ , ςτο γραφείο
του Δ/ντι του 9ου Γυμναςίου Ακθνϊν κ. Διβάνθ Ευάγγελου κλ. ΠΕ03, ςυνεδρίαςε θ
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν για τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ μακθτϊν Αϋ& Βϋ
Γυμναςίου του ςχολείου μασ από 06 -04-2019 ζωσ και 09-4-209 όπωσ αυτι
ςυγκροτικθκε ςφμφωνα με τθν 2/21-2-2019 πράξθ του Διευκυντι του ςχολείου,
για να αξιολογιςει τισ προςφορζσ για τθν παραπάνω εκδρομι που κατατζκθκαν
ςτο ςχολείο, μετά από τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ που αναρτικθκε
ςτθν ιςτοςελίδα του Δ.Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Κατά τθν ςυνεδρίαςθ παρίςταντο οι:
1.
2.
3.
4.
5.

Διβάνθσ Ευάγγελοσ ΠΕ03, Διευκυντισ ωσ πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ
Φυλακτόσ Παναγιϊτθσ, ΠΕ 04 , εκπαιδευτικόσ - ςυνοδόσ
Ζαφειρίου Άννα ΠΕ17, εκπαιδευτικόσ - ςυνοδόσ
Βλαχάκθ Χριςτίνα, εκπρόςωποσ του ςυλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων
Χαλάτςθ Αλεξάνδρα, Λφτρα Ιφιγζνεια ,εκπρόςωποι των ςυμμετεχόντων
ςτθν εκδρομι μακθτϊν και εκπροςωποφμενοι με μία(1) ψιφο.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ απαρτία o Πρόεδροσ τθσ επιτροπισ ενθμζρωςε τθν επιτροπι

για:
1. τα ςχετικά άρκρα τθσ Τ.Α με αρικμό 331120/ΓΔ/28-02-2017 (Φ.Ε.Κ 681
τ.Β/06/03/2017)
2. ότι κατατζκθκαν ςυνολικά τζςςερι σ (04) προςφορζσ.
τθν ςυνζχεια ανοίχτθκαν οι προςφορζσ για να αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ

ΔΙΑΜΟΝΗ

1

Grefis travel

AEGLI HOTEL 3*

ΚΟΣΟ Ε €
( με Φ.Π.Α)
ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ
205

2

Vlassopoulos

AEGLI HOTEL 3*

220

3

Connection

KYPSELI HOTEL 3*

179

4

IQ HOLIDAYS

AEGLI HOTEL 3*

200

Η Επιτροπι αξιολόγθςε τισ 4 προςφορζσ των αντίςτοιχων ταξιδιωτικϊν γραφείων,
ςυνζκρινε τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τισ τιμζσ τουσ και επζλεξε ωσ τθν πλζον

ςυμφζρουςα προςφορά αυτι του πρακτορείου ΙQ Holidays. Η επιλογι αυτι ιταν
ομόφωνθ και ςτθρίχκθκε ςτουσ παρακάτω λόγουσ:
1. υμπεριλαμβάνει όλεσ τισ παροχζσ που είχαν ηθτθκεί.
2. υμπεριλαμβάνει δφο (2) ςυμμετοχζσ με 100% ζκπτωςθ για οικονομικά
αδφναμουσ μακθτζσ.
3. Προςφορά για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ εκδρομισ και τουσ ςυνοδοφσ
τρεισ (3) δωρεάν διανυκτερεφςεισ ςε επιλεγμζνουσ προοριςμοφσ ςτθν Ελλάδα
με υποχρζωςθ των δικαιοφχων να καταβάλλουν ζνα τμιμα τουσ ςυνολικοφ
κόςτουσ.
4. Δφο τριιμερα ταξίδια για δφο άτομα το κακζνα, ςτθν Ελλάδα για τθ
λαχειοφόρο αγορά του ςχολείου.

Ορίςτθκε προκεςμία υποβολισ τυχόν ενςτάςεων τριϊν (3) θμερϊν, δθλ. μζχρι τθν
Παραςκευι 08 -03-2019 και ϊρα 14:10μ.μ
Για το λόγο αυτό ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ

Σ..Τ
Διβάνθσ Ευάγγελοσ

1. Φυλακτόσ Παναγιϊτθσ Σ.Τ
2. Ζαφειρίου Άννα Σ.Τ
3. Βλαχάκθ Μαριάννα
4. Λφτρα Ιφιγζνεια Σ.Τ

Σ.Τ

