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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΠΑΤΡΑ,  24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:895 

 
 
 

 
Προς: Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) 

 
Κοιν:  Γραφεία Γενικού Τουρισμού 
(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. 

Αχαΐας) 

 
 

 

 

 

«Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών για την πραγματοποίηση της Διήμερης εκπαιδευτικής 

επίσκεψης ομάδας της Γ’ τάξης του 13ου Γυμνασίου Πάτρας, στο ΚΕΠΕΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ» 

 
 

Σήμερα  24  Οκτωβρίου  2022 ,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:15  συνήλθε σε σώμα και 

συνεδρίασε στο Γραφείο της Αν. Διευθύντριας  του 13ου Γυμνασίου Πάτρας η Επιτροπή 

Αξιολόγησης των προσφορών, για την ανάθεση της διεξαγωγής διήμερης εκπαιδευτικής 

επίσκεψης τριών  (03 )  εκπαιδευτικών και  τριάντα  (30)  μαθητών/τριών στο ΚΕΠΕΑ 

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ  από  22-11-2022 έως 23 -11-2022 (ημερομηνία αναχώρησης και 

επιστροφής), με παρόντες τους:  

1. ΤΣΩΝΗ ΖΩΙΤΣΑ, Αν.Δ/ντρια του 13ου Γυμνασίου Πάτρας, Πρόεδρο  

2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, μέλος, συνοδό, εκπρόσωπο του συλλόγου 

διδασκόντων  

3. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μέλος, συνοδό, εκπρόσωπο του συλλόγου 

διδασκόντων  

4. ΚΑΨΙΩΤΗ ΗΛΙΑ, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων/κηδεμόνων  

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, μέλος εκπρόσωπο του συλλόγου 

γονέων/κηδεμόνων  

6. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, μέλος, εκπρόσωπο του δεκ απενταμελούς 

Μαθητικού Συμβουλίου των μαθητών/τριών  

7.  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ μέλος,  εκπρόσωπο του πενταμελούς συμβουλίου 

των Μαθητικών Κοινοτήτων των μαθητών/τριών  

Κρίνοντας καθ’ όλα νόμιμη τη διαδικασία προκήρυξης της μετακίνησης και σύμφωνη με την ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-

02-2020 (ΦΕΚ 456/ τ.Β /́13-2-2020) που αφορά τις «εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και  Ιδιωτικών  Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας», αφού 

παρέλαβε Ε Π Τ Α  (07)  κλειστές εμπρόθεσμες προσφορές από τα πρακτορεία  

1)  SCHIZAS travel  

2)  ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ  

3)  AIGIALEIA Travel  

4)  Βασιλείου ΓΙΩΡΓΟΣ  

5)  Rania tours  
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6)  Vavoulis  travel  

7)  ΜΑΤΤΗΕΟΣ TOURS 

αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω ΕΠΤΑ (07) 

Τουριστικά Ταξιδιωτικά Γραφεία και μονόγραψε κάθε σελίδα των Προσφορών. 

Εξέτασε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών για να διαπιστώσει την συμφωνία τους με τις 

απαιτήσεις τ η ς  προκήρυξης του 13ου Γυμνασίου Πάτρας, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στη 

ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας και της Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/ τ.Β΄/13-2-2020), 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα 

1) ότι η προσφορά του πρακτορείου «ΜΑΤΤΗΕΟΣ TOURS» είναι η πλέον συμφέρουσα από την 

άποψη της οικονομικότερης τιμής και της ποιότητας παροχών και υπηρεσιών με τις αναγκαίες 

εγγυήσεις για την ασφαλή και ομαλή πραγματοποίηση της μετακίνησης και διαμονής μαθητών/τριών 

και εκπαιδευτικών. 

Η  Επιτροπή  αναθέτει τη Διεξαγωγή της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης Διήμερης διάρκειας, στο 

παραπάνω Τουριστικό Ταξιδιωτικό Γραφείο με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των 550ευρώ 

(πεντακόσια πενήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, της Ασφάλειας αστικής 

επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, Ασφάλειας Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ταξιδιωτική 

ασφάλιση, πρόσθετη Ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας και 

εξουσιοδοτεί την Αν. Δ/ντρια του Σχολείου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον εκπρόσωπο του 

πρακτορείου, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης  και την προσφορά του πρακτορείου. 

 Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη αυτή και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.: 

                     Η Αν. Διευθύντρια 

 

 

 

 

                             Τσώνη Ζ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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