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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
τετραήμερησ εκπαιδευτικήσ επ ςκε ησ μα ητ ν και μα ητρι ν τησ Γ   Σ ξησ ςτη 
Ρόδο από τισ 7 μζχρι τισ 10 Απριλ ου 2022, ςτο πλα ςιο υλοπο ηςησ τρι ν 
πολιτιςτικ ν προγραμμ των.  
 

Στην Πάτρα, ςήμερα ημζρα Πζμπτη 17-03-2022 και ϊρα 13:00, ςτο γραφείο του 
Διευθυντή του Πρότυπου Γυμναςίου Πατρϊν, ςυνεδρίαςε η επιτροπή αξιολόγηςησ 
προςφορϊν ταξιδιωτικϊν γραφείων για την ανωτζρω μετακίνηςη. 
 
 
   Η Επιτροπή, αφοφ ζλαβε υπόψη τησ: 
 
1) τισ διατάξεισ τησ υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/13-2-2020 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 456) με 
θζμα «Εκδρομζσ-Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μαθητϊν Δημόςιων και Ιδιωτικϊν 
Σχολείων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ εντόσ και εκτόσ τησ Χϊρασ»  
2) την υπ. αριθ. Πρωτ. 64/14-03-2022 επαναπροκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 
τουριςτικϊν Γραφείων του Π.Γ.Π. και  
3) τισ προςφορζσ των παρακάτω ταξιδιωτικϊν Γραφείων : 
 
α) OnlineHolidays.gr 
 
β) Μttheos Tours 
 
γ) At Holidays 
 
δ) Grefis Europe Experts, 
αλλά και ζπειτα από αναλυτικό ζλεγχο των παραπάνω προςφορϊν με βάςη τα 
κριτήρια τησ ςχετικήσ πρόςκληςησ ενδιαφζροντοσ, αποφάςιςε ομόφωνα να δεχτεί 
ωσ καταλληλότερη από οικονομική και πρακτική άποψη αναφορικά με την 
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υλοποίηςη των εκπαιδευτικϊν ςτόχων τησ επίςκεψησ την προςφορά του 
ταξιδιωτικοφ γραφείου OnlineHolidays.gr με τιμή ανά μαθητή, - τρια 269, - €, όπωσ 
επίςησ και να εξουςιοδοτήςει το Διευθυντή του Πρότυπου Γυμναςίου Πατρϊν να 
προχωρήςει ςτην υπογραφή τησ ςχετικήσ ςφμβαςησ ανάθεςησ τησ διοργάνωςησ τησ 
εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ με το ςυγκεκριμζνο ταξιδιωτικό γραφείο, εφόςον 
τηρηθοφν εκ μζρουσ του τα νόμιμα και ςυμφωνηθζντα. 
 
                 Για το λόγο αυτό, ςυντάςςεται η πράξη αυτή και υπογράφεται. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                         ΣΑ ΜΕΛΗ 
 
 
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ                               
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