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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
ΠΑΣΡΑ,  30 Μαρτίου 2022 
ΑΡ.ΠΡΩΣ:  185 

 
 
 

 
Προσ: Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Αχαΐασ 
(για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα τησ) 

 
Κοιν:  Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ 
(μζςω τησ ιςτοςελίδασ τησ Δ.Δ.Ε. 

Αχαΐασ) 

 
 

 

 
 

Θέμα :«Ποακςικό Ανιξλόγηρηπ ποξρφξοώμ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη διόμερησ 
Εκπαιδευτικόσ Επύςκεψησ τησ Γ΄τϊξησ του 13ου Γυμναςύου 
Πϊτρασ ςτα Τρύκαλα από τισ 14-04-2022 ϋωσ 15-04-2022» 

 
ήμεπα 30 Μαπηίος  2022 ,  ημέπα Τεηάπηη  και  ώπα 13:15  ζςνήλθε ζε ζώμα και 

ζςνεδπίαζε ζηο Γπαθείο ηος Γιεςθςνηή ηος 13ος Γςμναζίος Πάηπαρ η Δπιηποπή 

Αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών, για ηην ανάθεζη ηηρ διεξαγυγήρ διήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ 

επίζκετηρ πένηε  (05)  εκπαιδεςηικών και εξήνηα πένηε (65) μαθηηών/ηπιών  ςτα 

Τρύκαλα από τισ 14-04-2022 ϋωσ 15-04-2022 (ημεπομηνία ανασώπηζηρ και  επιζηποθήρ), 

με παπόνηερ ηοςρ:  

1 ΣΩΝΖ ΕΩΗΣΑ, Αν.Γ/νηπια ηος 13ος Γςμναζίος Πάηπαρ, Ππόεδπο  

2.ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ, μέλορ, ζςνοδό, εκππόζυπο ηος ζςλλόγος διδαζκόνηυν  

3.ΚΑΛΛΗΑΦΑ  ΓΔΡΑΗΜΟ, μέλορ, αναπληπυηή ζςνοδό,  εκππόζυπο ηος ζςλλόγος 

διδαζκόνηυν  

4.ΚΑΨΗΩΣΖ ΖΛΗΑ, μέλορ, εκππόζυπο ηος ζςλλόγος γονέυν/κηδεμόνυν  

5.ΚΩΝΣΑΝΣΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ, μέλορ εκππόζυπο ηος ζςλλόγος 

γονέυν/κηδεμόνυν  

6.ΓΖΜΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, μέλορ, εκππόζυπο ηος δεκαπενηαμελούρ Μαθηηικού 

ςμβοςλίος ηυν μαθηηών/ηπιών  

7.ΚΟΤΡΣΔΖ ΗΩΑΝΝΖ, μέλορ, εκππόζυπο ηος πενηαμελούρ ζςμβοςλίος ηυν 

Μαθηηικών Κοινοηήηυν ηυν μαθηηών/ηπιών  

Ζ Δπιηποπή πποσώπηζε ζηην διαδικαζία αξιολόγηζηρ υρ εξήρ: 

Κπίνονηαρ καθ’ όλα νόμιμη ηη διαδικαζία πποκήπςξηρ ηηρ μεηακίνηζηρ και ζύμθυνη με ηην ΤΑ 20883/ΓΓ4/12-

02-2020 (ΦΔΚ 456/ η.Β /́13-2-2020) πος αθοπά ηιρ «εκδπομέρ – εκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ μαθηηών και 

μαθηηπιών Γημόζιυν και  Ηδιυηικών  σολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπ/ζηρ ενηόρ και εκηόρ ηηρ σώπαρ» και ΦΔΚ 

Β 766-18.02.2022 η ςπ.απιθμ. Γ1α/ΓΠ.10343 ΚΤΑ « Έκηακηα μέηπα πποζηαζίαρ ηηρ δημόζιαρ 

ςγείαρ από ηον κίνδςνο πεπαιηέπυ διαζποπάρ ηος κοπυνοφού COVID19», αθού παπέλαβε 3 (ηπείρ)  

κλειζηέρ εμππόθεζμερ πποζθοπέρ από ηα ππακηοπεία
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1)  Mattheos Tours  

2)  Rania tours  

3)  Schizas  Tours  

αποζθπάγιζε ηοςρ θακέλοςρ πποζθοπάρ πος καηαηέθηκαν από ηα παπαπάνυ 3 (ηπία) Τοςπιζηικά 

Ταξιδιωηικά Γπαθεία και μονόγπατε κάθε ζελίδα ηυν Πποζθοπών. 

Δξέηαζε ηο πεπιεσόμενο ηυν ηεσνικών πποζθοπών για να διαπιζηώζει ηην ζςμθυνία ηοςρ με ηιρ 

απαιηήζειρ η η ρ  πποκήπςξηρ ηος 13ος Γςμναζίος Πάηπαρ, όπυρ αςηέρ είσαν αναπηηθεί ζηη 

ιζηοζελίδα ηηρ ΓΓΔ Ασαΐαρ και ηηρ Τ.Α. 20883/ΓΓ4/12-02-2020 (ΦΔΚ 456/ η.Β΄/13-2-2020), 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  ομόθυνα 

όηι η πποζθοπά ηος ππακηοπείος «Schizas Tours» είναι η πλέον ζςμθέποςζα από ηην άποτη ηηρ 

οικονομικόηεπηρ ηιμήρ και ηηρ ποιόηηηαρ παποσών και ςπηπεζιών με ηιρ αναγκαίερ εγγςήζειρ για ηην 

αζθαλή και ομαλή ππαγμαηοποίηζη ηηρ μεηακίνηζηρ και διαμονήρ μαθηηών/ηπιών και εκπαιδεςηικών. 

Ζ  Δπιηποπή  αναθέηει ηη Γιεξαγυγή ηηρ Δκπαιδεςηικήρ Δπίζκετηρ διήμεπηρ διάπκειαρ, ζηο παπαπάνυ 

Σοςπιζηικό Σαξιδιυηικό Γπαθείο με ηίμημα πος ανέπσεηαι ζηο ποζό ηυν 4095 εςπώ (ηέζζεπιρ 

σιλιάδερ ενενήνηα πένηε εςπώ), ζςμπεπιλαμβανομένυν ηος ΦΠΑ, ηηρ Αζθάλειαρ αζηικήρ 

επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ διοπγανυηή, Αζθάλειαρ Ηαηποθαπμακεςηικήρ πεπίθαλτηρ, ηαξιδιυηική 

αζθάλιζη, ππόζθεηη Αζθάλιζη κάλςτηρ εξόδυν ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ή αζθένειαρ και 

εξοςζιοδοηεί ηην Αν. Γ/νηπια ηος σολείος να ςπογπάτει ηη ζσεηική ζύμβαζη με ηον εκππόζυπο ηος 

ππακηοπείος, ζύμθυνα με ηοςρ όποςρ ηηρ πποκήπςξηρ  και ηην πποζθοπά ηος ππακηοπείος. 

 Για ηο ζκοπό αςηό ζςνηάσθηκε η Ππάξη αςηή και αθού διαβάζηηκε, ςπογπάθεηαι όπυρ ακολοςθεί.: 

                     Ζ Αν. Γιεςθύνηπια 

 

 

 

                             Σζώνη Ε 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

Η Επιηποπή 

 

1.  ΣΩΝΖ ΕΩΗΣΑ, Αν.Γ/νηπια ηος 13ος Γςμναζίος Πάηπαρ,  Ππόεδπο  

 

2.  ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ  ΣΑΤΡΟ, μέλορ,  ζςνοδό, εκππόζυπο ηος ζςλλόγος 

διδαζκόνηυν  

 

3.  ΚΑΛΛΗΑΦΑ  ΓΔΡΑΗΜΟ, μέλορ, αναπληπυηή ζςνοδό, εκππόζυπο ηος 

ζςλλόγος διδαζκόνηυν  

 

4.  ΚΑΨΗΩΣΖ  ΖΛΗΑ, μέλορ, εκππόζυπο ηος ζςλλόγος γονέυν/κηδεμόνυν  

 

5.  ΚΩΝΣΑΝΣΑΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΤΡΑΝΗΑ, μέλορ εκππόζυπο ηος ζςλλόγος 

γονέυν/κηδεμόνυν  

 

6.  ΓΖΜΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, μέλορ, εκππόζυπο ηος δεκαπενηαμελούρ Μαθηηικού 

ςμβοςλίος ηυν μαθηηών/ηπιών  

 

7. ΚΟΤΡΣΔΖ ΗΩΑΝΝΖ, μέλορ, εκππόζυπο ηος πενηαμελούρ ζςμβοςλίος 

ηυν Μαθηηικών Κοινοηήηυν ηυν μαθηηών/ηπιών  
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