
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.  Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

6o  ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ 

  
 

Ταχ.Δ/νση: Τέρμα Αγίας Σοφίας 
Τ. Κ.: 26223, Πάτρα 
Τηλ.: 2610-454881 
e-mail: mail@6epal-patras.ach.sch.gr  
Πληρ.:  Καβαλιεράτος Γ. 
            Θεοδωροπούλου Μάρθα 

Προς :                    ∆.∆.Ε Αχαΐας 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα προς ενημέρωση των 
τουριστικών πρακτορείων) 

 

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την μετακίνηση δεκαέξι (16) 

μαθητών και δύο (02) συνοδών καθηγητών στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας». 

 

Σήμερα Τρίτη, 20-09-2022 και ώρα 13:45 στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου ΕΠΑΛ  Πάτρας 

συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προφορών των τουριστικών γραφείων για την 

μετακίνηση δεκαέξι (16) μαθητών και δύο (02) καθηγητών συνοδών στο Βουκουρέστι 

Ρουμανίας στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+  

H επιτροπή, αποτελούμενη από τους: 

- Καβαλιεράτο Γεράσιμο, Πρόεδρο (Διευθυντής του σχολείου, εκπ/κός συνοδός) 

- Ευθυμίου Νικολάου (Υποδιευθυντής) μέλος της παιδαγωγικής ομάδας 

- Θεοδωροπούλου Μάρθα (εκπαιδευτικός – συνοδός) υπεύθυνη επικοινωνίας 

- Ανδρικοπούλου Ελένη, πρόεδρος-εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων& Κηδεμόνων 

- Φιλιππόπουλος Φίλιππος μαθητής ΓΚ2 (πρόεδρος 5 μελούς ΒΚΑ2, 2021-2022) 

- Παλαιολόγος Αποστόλης, μαθητής ΓΚ1 (μέλος 5μελούς ΒΚΑ2, 2021-2022), 

αφού έλαβε υπόψη α) την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Απόφαση Υπ. Παιδείας 

(ΦΕΚ_681/τ.Β  ́/6-3-2017), με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις 

μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και 

εκτός της χώρας» και β) τις σφραγισμένες προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων και, 

αφού έθεσε ως κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών τα αναγραφόμενα στην προκήρυξη 

ενδιαφέροντος, αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών των παρακάτω γραφείων:  

• Travel House, Πλ. Γεωργίου 3, Πάτρα 

• Friends Travel Τριών Ναυάρχων 44 και Μαιζώνος Πάτρα 

• Reisen Patras, Αστικό Πάτρας 

• Athena Study, Βουκουρέστι, Ρουμανίας (εταίρος υποδοχής μας) 

 

Πάτρα :  20/09/2022 
 
    Αρ. πρωτ. :   1670 / Φ. 23.β         
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Διαπίστωσε, ότι όλα τα γραφεία πληρούν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.  

Από την αξιολόγηση των προσφορών που ακολούθησε, επελέγη ομόφωνα η προσφορά του 

γραφείου Travel House, ως η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς η 

οποία και καλύπτει όλες τις ζητούμενες παροχές, [Λεωφορείο Πάτρα-Αθήνα-Πάτρα, 

αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Βουκουρέστι-Αθήνα, Λεωφορείο Αεροδρόμιο Βουκουρεστίου-

Ξενοδοχείο-Αεροδρόμιο, Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα στο κέντρο της 

πόλης, Ασφάλεια αστική/ταξιδιωτική/ covid-19] με συνολικό κόστος ανά μαθητή/τρια 

904,67 ευρώ. 

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται η πράξη αυτή. 

 

 

Τα μέλη της επιτροπής                                                      

Ανδρικοπούλου Ελένη 
 
Ευθυμίου Νικόλαος  
 
Θεοδωροπούλου Μάρθα 
 
Παλαιολόγος Αποστόλης 
 
Φιλιππόπουλος Φίλιππος 


