
                                                                  Πράξη 8
η
 

ηελ Πάηξα θαη ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 7νπ ΓΔΛ Πάηξαο, ζήκεξα 29 

Μαξηίνπ 2022 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12.30, ύζηεξα από πξόζθιεζε θαη ππό ηελ 

Πξνεδξία ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ 7
νπ 

ΓΔΛ θ Μαλέληε Μαξίαο , ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα 

ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ γηα ηελ δηήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ησλ 

καζεηώλ ηεο Β΄ ηάμεο ζηηο 14-4-2022 ΚΑΙ 15-4-2022 κε πξννξηζκό ην  Ναύπιην 

απνηεινύκελε από ηνπο:  

1.  Μαλέληε Μαξία , Γηεπζύληξηα ηνπ 7νπ ΓΔΛ Πάηξαο 

2. Κάληζηξα Δπζπκία , ζπλνδό θαζεγήηξηα ηνπ 7νπ ΓΔΛ Πάηξαο 

 3.  Γεκεηξαθάθε Όιγα  ζπλνδό θαζεγήηξηα ηνπ 7νπ ΓΔΛ Πάηξαο 

4.  Μεηαμά Παλαγηώηε ,εθπξόζσπν πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 

7νπ ΓΔΛ Πάηξαο 

Σν  Γθαύξν Γεώξγην εθπξόζσπν πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 7νπ 

ΓΔΛ Πάηξαο 

5..Γηαλλόπνπιν Νηθόιαν , εθπξόζσπν Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ  

6. Φισξάηνπ Λπδία, εθπξόζσπν Μαζεηηθώλ Κνηλνηήησλ  

Η Δπηηξνπή, αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία κε παξόληεο όινπο ηνπο 

πξναλαθεξνκέλνπο ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ’αξηζκ. 20883/ΓΓ4/12-2-2020 

(Φ.Δ.Κ. 456/η.Β΄/13-2-2020) Τ.Α. πνπ αθνξά ηηο εθδξνκέο-κεηαθηλήζεηο καζεηώλθαη 

ηε ζρεηηθή πξνθήξπμε , απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο, κνλόγξαςε ηηο πξνζθνξέο θαη 

ηηο θαηέγξαςε σο αθνινύζσο:  

1. Gerasimopoulos Travel  

2. MatthaiosTours 

 Έπεηηα από έιεγρν ησλ εγγξάθσλ, δηεμνδηθή δηεξεύλεζε θαη ζπδήηεζε επί 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ θαηέζεζαλ ηα παξαπάλσ ηαμηδησηηθά 

γξαθεία κε βάζε ηελ πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ζρνιείνπ απνθάζηζε 

νκόθσλα λα δερηεί σο θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά πνπ ζα εγγπάηαη ηελ θαιύηεξε ζε 

πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη αζθαιέζηεξε ζε νξγάλσζε εθδξνκή ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή ηελ πξνζθνξά ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ 

Gerasimopoulos Travel κε 49 επξώ αλά καζεηή κε πξσηλό, δηόδηα θαη θόξνπο 

δηακνλήο . 

Ωο εθ ηνύηνπ εμνπζηνδνηεί ηελ Γηεπζύληξηα ηνπ 7νπ ΓΔΛ Πάηξαο λα 

πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο αλάζεζεο ηεο δηνξγάλσζεο ηεο 

εθδξνκήο κε ην ζπγθεθξηκέλν ηαμηδησηηθό γξαθείν.  



Γηα ην ιόγν απηό, ζπληάζζεηαη ε Πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη.  

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ                            ΣΑ ΜΔΛΗ  
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