
Πράξη 16η: Αλλαγή πρακτορείου 

Σήμερα 1 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στο γραφείο της Διευθύντριας του 

Γυμνασίου -Λ.Τ. Ριόλου, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή της οι παρακάτω, με 

σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την υλοποίηση της μονοήμερης 

εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών/τριών της Γ Λυκείου στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου 2022, 

σύμφωνα με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/Β/13-2-2020) με θέμα «Εκδρομές-

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών 

σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της  

χώρας» και ΦΕΚ B 766 – 18.02.2022 η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343 ΚΥΑ “Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 

έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 και την Πράξη 14/24-02-2022 της 

Διευθύντριας του Γυμνασίου – Λ. Τ. Ριόλου: 

1. Καραβίτη Ειρήνη, Δ/ντρια του Γυμνασίου – Λ.Τ. Ριόλου 

2. Μπιλίρη Δημήτριο, Υποδιευθυντή του Γυμνασίου – Λ.Τ. Ριόλου 

3. Ζακυνθινού Μαρία, καθηγήτρια του Γυμνασίου – Λ.Τ. Ριόλου 

4. Μιχαλόπουλο Άγγελο, Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου – 

Λ.Τ. Ριόλου 

5. Βαβαρούτα Αντώνιο, πρόεδρο του μαθητικού συμβουλίου της Γ’  Λυκείου. 

Η Διευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή ότι το πρακτορείο D & G Travel που είχε μειοδοτήσει 

και με την Πράξη 15/25-2-2022 τού είχε ανατεθεί η μονοήμερη εκδρομή, απέσυρε την 

προσφορά του, οπότε έπρεπε εκ νέου να γίνει επιλογή μεταξύ των  υπολειπόμενων 

προσφορών 

1.Matthaios Tours 

2. Zografakis Travel 

3. Giannakoulias Tours 
4. Rania Tours 
5. Tsatsaris Tours 
 
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφού μελέτησε διεξοδικά όλες τις προσφορές των 

πρακτορείων και έλαβε υπόψη της ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου, την 

οργάνωση της εκδρομής, την πληρότητα του φακέλου προσφοράς και την αξιοπιστία των 

πρακτορείων 

Αποφάσισε ομόφωνα 

Να αναθέσει την υλοποίηση της μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ 

Λυκείου του σχολείου μας στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου 2022 στο Zografakis Travel διότι η 

προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου είναι η πιο συμφέρουσα. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο την προαναφερόμενη 

τιμή των 400 Ευρώ.  



Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στις 1 Μαρτίου 2022 στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας (για 

προκηρύξεις μετακινήσεων).  

Ως εκ τούτου εξουσιοδοτεί τη Διευθύντρια του Γυμνασίου – Λ.Τ. Ριόλου να προχωρήσει στην 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης της διοργάνωσης της εκδρομής με το 

συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο.  

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται. 

Η Δ/ντρια του Γυμνασίου – Λ.Τ. Ριόλου           Τα μέλη 

                                                                                                Μπιλίρης Δημήτριος 

                                                                                                 Ζακυνθινού Μαρία 

Καραβίτη Ειρήνη                                                                  Μιχαλόπουλος Άγγελος 

                                                                                                 Βαβαρούτας Αντώνιος              

 

 

 

 


