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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  
 ΠΑΤΡΑ, 23/11/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
 

Αρ Πρωτ.: Φ.23.2/1225/23-11-2022 
 

2Ο Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ  

Διεύθυνση: ΤΕΡΜΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 
                             Τ.Κ. 26223 ΠΑΤΡΑ 
Πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                             ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Τηλέφωνο:  2610-461723, 6976902437 
Φαξ:  2610-461723 
Email: 2sek-pat@sch.gr 
                             arnikos0@gmail.com  

 
 

ΠΡΟΣ 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, 
Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 
ΤΚ26223, Πάτρα 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Γραφεία Γενικού Τουρισμού 
(μέσω της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Αχαΐας) 
 

 
 

ΘΕΜΑ: «Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων για την 
μετακίνηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μαθησιακής 
Κινητικότητας KA122-Erasmus+2022 (Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης) με τίτλο «Πρακτική άσκηση και κατάρτιση των μαθητών σε ευρωπαϊκό 
περιβάλλον εργασίας, με στόχο την βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 
τους» και κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-000077201 και ανοίγματος και 
αξιολόγησης των προσφορών αυτών». 

Στην Πάτρα και στο γραφείο του Διευθυντή 2ου Ε.Κ. Πάτρας, σήμερα 22/11/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 

1:00 μμ, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Διευθυντή του 2ου Ε.Κ. Πάτρας κου. 

Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, που συγκροτήθηκε 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/22-09-2022 Πράξη του Διευθυντή, για την μετακίνηση στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας KA122-Erasmus+2022 και κωδικό αριθμό  

2022-1-EL01-KA122-000077201 α) στο ΠΟΡΤΟ της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 2+2 συνοδών καθηγητών και 12 μαθητών 

και β) στο ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 4 συνοδών καθηγητών και 16 μαθητών. 

Επίσης στην προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται: 

α) Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή (αστικής-επαγγελματικής ευθύνης) σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και 

β) Ταξιδιωτική ασφάλιση η οποία να εμπεριέχει επιπλέον κάλυψη και σε περίπτωση covid-19 και 
καραντίνας κατά την διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και επιπλέον συμπληρωματικής κάλυψης ασθένειας, 
ατυχήματος, απώλειας αποσκευών και εκτός covid-19 περιπτώσεις, για όλες τις περιόδους διαμονής των 
ροών. 
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Η Επιτροπή, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά 
τις εκδρομές — μετακινήσεις μαθητών αποσφράγισε τους φακέλους, μονόγραψε τις προσφορές και τις 
κατέγραψε ως ακολούθως: 

1. FRIENDS PATRAS TRAVEL O.E. 

2. ΙΝΤΕΡΚΟΜΒΟΣ ΣΟΥΠΕΡΙΟΡ Ι.Κ.Ε. 

3. TRAVEL HOUSE 

4. Θ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

5. ANDMARIAN TRAVEL IKE 

 
Έπειτα από έλεγχο των εγγράφων που κατατέθηκαν και συζήτηση επί των προσφερόμενων τιμών 

και υπηρεσιών που κατέθεσαν τα παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία με βάση την υπ. αριθμ. Φ.23.2/1195/16-
11-2022 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε ομόφωνα να δεχτεί 
ως καταλληλότερη προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη σε προσφερόμενες υπηρεσίες και 
ασφαλέστερη σε οργάνωση μετακίνηση σε συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή την προσφορά του 
ταξιδιωτικού γραφείου TRAVEL HOUSE που συγκεντρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 
Ως εκ τούτου η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Διευθυντή να προχωρήσει στην 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την ανάθεση διοργάνωσης της εκπαιδευτικής εκδρομής με το 
συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη, και υπογράφεται ως εξής: 
 

Ο Διευθυντής 
 

Τ.Σ.Υ. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Τ.Υ. 
 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ(Πράξη 36η) 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Πάτρα, 23/11/2022 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ 
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