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ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ, 11/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 303

Προς τη Δ/νση B/θμιας Εκπ/σης
N. Ευρυτανίας
(για ανάρτηση στο διαδίκτυο)

ΘΕΜΑ : «Ανάθεση της 3/ήμερης εκδρομής στο Ναύπλιο του Γυμνασίου Δυτικής
Φραγκίστας»
Σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/ Γ2/ 10-11-2011 ( ΦΕΚ 2769/ τ.Β΄ /02-12-2011 )
ανακοινώνεται ότι στο Γυμνάσιο Δυτικής Φραγκίστας, κατόπιν της σχετικής προκήρυξης,
έγινε αξιολόγηση των προσφορών από την συσταθείσα για το σκοπό αυτό επιτροπή.
Για τη διοργάνωση της 3/ήμερης εκδρομής του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας στο
Ναύπλιο κατατέθηκαν δύο προσφορές από τα ταξιδιωτικά γραφεία ALKYONI Travel
Agency και ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ.
Tα μέλη της επιτροπής αφού είδαν όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο γραφείο της
Διευθύντριας του Γ/σίου αναφορικά με την ανάθεση της τριήμερης εκδρομής στο
Ναύπλιο, ζήτησαν και έλαβαν με fax στις 11-03-2015 από το ταξιδιωτικό γραφείο
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ γραπτή διευκρίνιση για κάποιες προϋποθέσεις της προκήρυξης
της εκδρομής, οι οποίες δεν περιγράφονταν με σαφή τρόπο στην προσφορά του και οι
οποίες δε θεωρήθηκαν ουσιώδεις παραλείψεις.
Οι οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν ήταν αναλυτικά οι παρακάτω:
1. ALKYONI Travel Agency

ανά μαθητή 116 €

HTL PARK 2*

2. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ

ανά μαθητή 116 €

HTL Victoria 2*

Τα μέλη της επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση
α π ο φ ά σ ι σ αν
ότι οι δυο προσφορές πληρούν εξίσου τα κριτήρια που τέθηκαν από την προκήρυξη και
γι’ αυτό η ανάθεση της διοργάνωσης της 3ήμερης εκδρομής στο Ναύπλιο αποφασίστηκε
να γίνει με κλήρωση. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της επιτροπής στις 113-2015 και η διοργάνωση της εκδρομής ανατέθηκε στο ταξιδιωτικό γραφείο
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της προαναφερθείσας Υ.Α.
η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει στις 13/03/2015 και ώρα 14:00. Οι ενστάσεις
θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο της διευθύντριας του σχολείου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΒΕΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

