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ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ,  28/02/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ                                

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
Διεύθυνση: Κλειτορία   
Πληροφορίες: Β. Παπουτσή
Τηλέφωνο: 2692031215 ΠΡΟΣ:
Φαξ: 2692031215
Email: lyk-klei@sch.gr

Θέμα: «Απόσπασμα Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την 5-ήμερη εκπαιδευτική 
εκδρομή στα Ιωάννινα»           

Στην Κλειτορία και στο γραφείο της Διεύθυνσης του  ΓΕΛ Κλειτορίας, σήμερα, ημέρα Δευτέρα 28 
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 08:30 π.μ., συνεδρίασε, έπειτα από πρόσκληση και υπό την Προεδρία της 
Διευθύντριας κας Βασιλικής Παπουτσή, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την πραγματοποίηση της 
πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης στα Ιωάννινα,  η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 8/22-02-2022 
Πράξη της ιδίας, αποτελούμενη από τους:
1. Παπουτσή Βασιλική, Διευθύντρια και αναπληρωματικός αρχηγός της εκδρομής
2. Ντίνος Παναγιώτης, εκπαιδευτικός,  αρχηγός της εκδρομής
3. Ματαράγκα Καλληνιά, εκπαιδευτικός, συνοδός της εκδρομής
4. Μηλιτσόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
5.Καραστάθης Νικόλαος, Πρόεδρος 5-μελούς μαθητικού συμβουλίου της Γ΄ τάξης.
Η επιτροπή, με παρόντα όλα τα μέλη της, αφού εξέτασε την εμπρόθεσμη και νόμιμη κατάθεση των 
προσφορών, μονόγραψε τις προσφορές και τις κατέγραψε ως ακολούθως:
1. ZOTALIS TRAVEL
2. RANIA TOURS (ΣΠΥΡΌΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)
3. GLAVAS MINIBUS (ΡΗΓΟΠΟΎΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ)
4. Zografakis Travel
5. SCHIZAS TOURS
6. MATTHEOS TOURS
7. TSATSARIS TOURS
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 1) τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 
456/τ.Β΄/2020) Υ.Α,  την υπ. αριθμ. Φ23/35/22-02-2022 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της πενθήμερης εκδρομής του ΓΕΛ Κλειτορίας στα 
Ιωάννινα και έπειτα από τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο των προσφορών  και αφού διαπιστώθηκε η 
πληρότητα ή μη στους φακέλους των προσφορών σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί με 
την προκήρυξη και αφού αξιολόγησε το περιεχόμενο των επτά προσφορών ως προς τα ποιοτικά και 
οικονομικά χαρακτηριστικά, αποφάσισε ομόφωνα, να δεχθεί ως καταλληλότερη προσφορά, η οποία 
πληροί τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην προκήρυξη και εγγυάται την καλύτερη σε 
προσφερόμενες υπηρεσίες οργάνωση της εκδρομής σε συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή, αυτήν 
του ταξιδιωτικού γραφείου GLAVAS MINIBUS με το ξενοδοχείο ALEXIOS 3* με πρωινό και τιμή ανά 
μαθητή 250 Ευρώ, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η ασφάλεια αστικής ευθύνης και ατυχημάτων.
Τίθενται υπογραφές:

         Η Διευθύντρια                                        Τα μέλη της επιτροπής

    Βασιλική Παπουτσή         
 

48Φ. 23.1Αρ Πρωτ.:

Ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά γραφεία
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