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 ΑΙΓΙΟ,  16/02/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

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

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
 

Αρ Πρωτ.:  21/23-02-2022 
 

1o  E.K.  AΙΓΙΟΥ  

Διεύθυνση: Ξηρολιθίων 
Πληροφορίες: Δημητρακόπουλος Κων/νος 
Τηλέφωνο:  2691020807 
Φαξ:  ………. 
Email: mail@1sek-aigiou.ach.sch.gr 
 

 

ΠΡΟΣ  
 

Γραφεία Γενικού Τουρισμού 
(μέσω της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Αχαΐας 
 

ΠΡΑΞΗ  3 

Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών για την μετακίνηση στην Βαρκελώνη της Ισπανίας 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας  KA229 - 

Erasmus+2020 (Συμπράξεις μεταξύ σχολείων) με τίτλο “FAIRYTELS – EMPOWER – 

EMPATHY – LINE” …” και κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA229-078804-1» 

Στο Αίγιο σήμερα Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00 στο Γραφείο του 

Διευθυντή του 1ου ΕΚ  Αιγίου, κ. Κων/νου Δημητρακόπουλου, συνεδρίασε η Επιτροπή 

αξιολόγησης  προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την μετακίνηση 2 

εκπαιδευτικών και 6 μαθητριών  από 27/03/2022 έως 02/04/2022 στη Βαρκελώνη 

της Ισπανίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus ΚΑ229 που 

αποτελείται από τους: 

1. Δημητρακόπουλο Κων/νο  Διευθυντή ως Πρόεδρο 

2. Βαϊτσα Βασίλειο Υποδ/ντή  ως μέλος 

3. Λαμπρόπουλο Λάμπρο Τομεάρχη ως μέλος 

Η επιτροπή αφού διαπιστώθηκε η απαρτία λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

 

1.(ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020) & (ΥΑ 25735/H1/27-02-2020, ΦΕΚ 625/Β/27-02-2020) 

2. τις διατάξεις της υπ. αρ. 25735/H1/27-02-2020, (ΦΕΚ 625/Β/27-02-2020) Υ.Α. του ΥΠΑΙΘ με Θέμα «Πλαίσιο 

εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων»  

3. τις διατάξεις της υπ. αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020, (ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020) Υ.Α. του ΥΠΑΙΘ με Θέμα «Εκδρομές-

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» 

4. την υπ. αρ. 2020-1-EL01-KA229-078804-1  Σύμβαση Επιχορήγησης για Σχέδιο Μαθησιακής Κινητικότητας 

ΚΑ229  στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+20 (Συμπράξεις μεταξύ σχολείων ), μεταξύ του Ιδρύματος 
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Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και του 1ου Ε.Κ.  ΑΙΓΙΟΥ για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο “FAIRYTELS – 

EMPOWER – EMPATH_ LINE” 

5. την 17/16-02-2022 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 1ου Ε.Κ.  Αιγίου και 

6. τις προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων. 

• FASTTRAVEL 

• MATTHEOS TOURS 

• CONECTION 

• DIAS TOYRS 

μετά από το άνοιγμα των προσφορών των παραπάνω ταξιδιωτικών γραφείων, και 
έπειτα από αναλυτικό έλεγχο των προσφορών και διεξοδική συζήτηση επί των 
προσφερομένων τιμών και υπηρεσιών που κατέθεσαν τα παραπάνω ταξιδιωτικά 
γραφεία με βάση την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου, αποφάσισε 
ΟΜΟΦΩΝΑ να προχωρήσει στην επιλογή:  
 
Α) του ταξιδιωτικού Γραφείου FAST TRAVEL για τις 2 από τις 3 ζητούμενες υπηρεσίες, 
δηλ.  

• αεροπορικά εισιτήρια με την επιλογή πτήσης VUELING  

• Ταξιδιωτική ασφάλεια  
Η επιλογή έγινε αφού λάβαμε υπόψη μας το συνδυασμό : καλύτερης τιμής, όνομα της 
εταιρείας, απευθείας πτήση, ώρες πτήσεων, την τιμή της ταξιδιωτικής ασφάλισης και 
τους όρους του ασφαλιστικού συμβολαίου. 

Β) ως προς το τη μεταφορά από το Αίγιο στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και επιστροφή, 
το σχολείο βρήκε με απευθείας επικοινωνία καλύτερη τιμή.  
 

Όλες οι προσφορές φυλάσσονται σε φάκελο του προγράμματος στο σχολείο.  
Ως εκ τούτου εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του 1ου ΕΚ Αιγίου να προχωρήσει στην 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης της μετακίνησης με το συγκεκριμένο 
ταξιδιωτικό γραφείο.  
Για το λόγο αυτό, συντάσσεται η Πράξη αυτή και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

 

                 Ο Διευθυντής                                                                Τα μέλη της Επιτροπής 
                                                                                                         ΒΑΪΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                                                                                                                ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 


