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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. 

 
Στην Παραλία, σήμερα 16/03/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Γραφείο της Δ/τριας του 

1ου Γυμνασίου Παραλίας, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και επιλογής Γραφείου 

Γενικού Τουρισμού για την μετακίνηση 44 μαθητών της Γ’ Γυμνασίου, 1 γονέα συνοδού και 4 συνοδών 

καθηγητών στην Αθήνα στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος, αποτελούμενη από τους  

1. Γεωργοπούλου Κυπαρισσία, Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Παραλίας Πατρών,  

2. Παλούμπη Βασιλική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 καθηγήτρια (αρχηγός μετακίνησης) του 

1ου Γυμνασίου Παραλίας Πατρών,  

3. Αργυρόπουλο Μάριο, μέλος του ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και  

4. Πολίτη Ευσταθία, εκπροσώπου του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του 1ου Γυμνασίου 

Παραλίας Πατρών,  

προκειμένου να επιλέξει την πλέον οικονομική και συμφέρουσα προσφορά που ακολουθεί τις προδιαγραφές 

της προκήρυξης. 

Η πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε απαρτία, ζήτησε από τα μέλη να προχωρήσουν στο 

άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  

1. την υπ. αρ. 20883/ΓΔ4/12-2-2022 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 

Χώρας» και  

2. την εμπρόθεσμη και νόμιμη κατάθεση των προσφορών σύμφωνα με την υπ. αρ. 49/11-03-2022 

προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου μας, αποσφράγισε τους φακέλους και 

κατέγραψε τις προσφορές ως ακολούθως : 

1. Mattheos tours  

2. San Travel Stasinopoulos 

3. FRIENDS TRAVEL  

4. Βασιλείου Γεώργιος, Διαδικτυακό Τουριστικό Γραφείο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 26333 

Τηλ.: 2610522821         Fax: 2610520565  
Email: mail@gym-paral.ach.sch.gr  
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5. VAVOULIS TOURS  

Μετά από αναλυτικό έλεγχο των προσφορών και συζήτηση επί των υπηρεσιών που παρέχονται από 

τα παραπάνω τουριστικά γραφεία και με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην υπ. αρ. 49/11-03-2022 

προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή δέχθηκε και τις 5 προσφορές και 

α π ο φ ά σ ι σ ε  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

να δεχθεί ως καλύτερη προσφορά αυτήν του τουριστικού πρακτορείου Mattheos tours, η οποία ανέρχεται 

στο ποσό των 48 € ανά άτομο και συνολικό κόστος μεταφοράς 2.112,00 € με διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 

Stanley hotel (4*). Στην προσφορά δεν περιλαμβάνεται ο φόρος ξενοδοχείου που ανέρχεται σε 3,00 € ανά 

δωμάτιο και διανυκτέρευση. Κύρια επιχειρήματα για την επιλογή ήταν το χαμηλό κόστος και η συμμόρφωση 

της προσφοράς με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. 

Το σύνολο των παραστατικών των προσφορών θα διατηρηθούν στο αρχείο υλοποίησης 

μετακινήσεων - εκδρομών, στο γραφείο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Παραλίας Πάτρας, για τουλάχιστον 

πέντε (5) έτη.  

Η επιτροπή αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την κ. Γεωργοπούλου Κυπαρισσία, Δ/ντρια του 1ου 

Γυμνασίου Παραλίας Πατρών και Πρόεδρο της επιτροπής να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης ανάθεσης για τη διοργάνωση της μετακίνησης. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παραπάνω  πράξη και υπογράφεται. 

Παραλία 16/03/2022 

Η Διευθύντρια                                                                      Τα Μέλη 

 
                                                                                                    Παλούμπη Βασιλική 

       
                                  Αργυρόπουλος Μάριος 

Γεωργοπούλου Κυπαρισσία       
                                  Πολίτη Ευσταθία 
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