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                                            ΠΡΑΞΗ 5η 

Θζμα: “Αξιολόγηςη προςφορών πενθήμερησ εκπαιδευτικήσ 
εκδρομήσ του 12ου ΓΕΛ Πατρών από 21-11-2022 ζωσ 25-11-
2022 ςτη Θεςςαλονίκη”  

                                                                                             

τθν Πάτρα ςιμερα, θμζρα Σετάρτθ, 19-10-2022 και ϊρα 12:30 ςτο 

γραφείο τθσ Διευκφντριασ του 12ου ΓΕΛ Πάτρασ ςυνεδρίαςε, μετά από 

πρόςκλθςθ τθσ Διευκφντριασ κ. Αγγελικισ Φϊτου, θ επιτροπι για τθν 

αξιολόγθςθ προςφορϊν τθσ πενκιμερθσ εκπαιδευτικισ εκδρομισ του 

12ου ΓΕΛ από 21-11-2022 ζωσ 25-11-2022 ςτθ Θεςςαλονίκθ 

αποτελοφμενθ από τα παρακάτω μζλθ: 

 1. Φϊτου Αγγελικι, Διευκφντρια 12ου ΓΕΛ Πάτρασ, πρόεδροσ τθσ 

επιτροπισ, 

 2.Ακαναςοποφλου Ευαγγελία, εκπαιδευτικόσ του ςχολείου, 

 3.Μπαλάνοσ Γεϊργιοσ, εκπαιδευτικόσ του ςχολείου, 

 4.Αγγελακοποφλου Παραςκευι, μζλοσ υλλόγου Γονζων και 

Κθδεμόνων του 12ου ΓΕΛ Πάτρασ, 

 5.Γιαννακοποφλου Χαρά, μζλοσ υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του 

12ου ΓΕΛ Πάτρασ,  

6.Κοντογεωργόπουλοσ Χριςτοσ , πρόεδροσ 15μελοφσ μακθτικοφ 

ςυμβουλίου 12ου ΓΕΛ Πάτρασ και 

 7.Διαμαντισ Αλζξανδροσ, μζλοσ 15μελοφσ μακθτικοφ ςυμβουλίου 12ου  

ΓΕΛ Πάτρασ 



 προκειμζνου να αξιολογιςει τισ προςφορζσ των ταξιδιωτικϊν 

γραφείων. 

    Η επιτροπι, αφοφ ζλαβε υπ' όψθ τθσ α) τθν ΤΑ 20883/ΓΔ4/12–2–2020 

που αφορά τισ εκδρομζσ - μετακινιςεισ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, β) 

τθν από 11/10/2022 “Προκιρυξθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν 

παροχι ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο τθσ πενκιμερθσ εκδρομισ 

του 12ου ΓΕΛ Πατρϊν ςτθ Θεςςαλονίκθ.” προσ τα ταξιδιωτικά γραφεία 

και γ) τισ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ των παρακάτω ταξιδιωτικϊν 

γραφείων:  1. MATTHEOS TOURS 

 2. ONLINEHOLIDAYS.GR  

3. RANIA TOURS 

 4. VAVOULIS TOURS  

Οι υπόλοιπεσ προςφορζσ των ταξιδιωτικϊν γραφείων απερρίφκθςαν 

από τθν επιτροπι, γιατί δεν τθροφςαν τισ προχποκζςεισ τθσ 

προκιρυξθσ.  

τθ ςυνζχεια θ επιτροπι προζβθ ςε αναλυτικό ζλεγχο των προςφορϊν 

και ςυηιτθςθ επί των προςφερομζνων τιμϊν και υπθρεςιϊν, και 

αποφάςιςε να δεχκεί ωσ καταλλθλότερθ και πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά ςε ςυνδυαςμό με τισ παρεχόμενεσ 

υπθρεςίεσ αυτιν του τουριςτικοφ γραφείου «VAVOULIS TOURS» με 

ςυνολικι τιμι 14283 ευρϊ (207 ευρϊ ανά μακθτι με θμιδιατροφι). 

 Η επιτροπι εξουςιοδοτεί τθν Διευκφντρια του 12ου ΓΕΛ Πάτρασ να 

προχωριςει ςτθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ για τθν ανάκεςθ 

τθσ διοργάνωςθσ τθσ εκδρομισ ςτο παραπάνω γραφείο. Οι προςφορζσ 

φυλάςςονται ςε φάκελο εκδρομισ ςτο ςχολείο. 

 Για το κζμα αυτό ςυντάχκθκε θ πράξθ αυτι και υπογράφεται ωσ εξισ: 

Η Διευκφντρια                                                           Σα μζλθ 

 ΣΤ                                                                                 ΣΤ 

 

  ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

                                                                                  ΠΑΣΡΑ 19-10-22 

 

                                                                   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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