
Πράξη 7η/ 23-11-2022 
 

ΘΕΜΑ:«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  ΣΤΟ ΚΠΕ 
ΘΕΡΜΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» 
 
    Στην Πάτρα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, και ώρα 13.00 μ.μ, στο Γραφείο του  
Διευθυντή του 21ου Γυμνάσιου Πατρών, ύστερα από πρόσκλησή του, συνεδρίασε η επιτροπή 
αξιολόγησης προσφορών των Ταξιδιωτικών Γραφείων, οι οποίες αφορούν την εκπαιδευτική 
εκδρομή που θα πραγματοποιήσει το σχολείο στο ΚΠΕ Θέρμου Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας.  
   Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις της ΥΑ 20883 /ΓΑ4 /12-2-2020 (ΦΕΚ456 /Τ8/ 13-2-2020), άρθρο 7 με θέμα: 

«Εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/-τριών δημοσίων και 

ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». 
2. Την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής μετακίνησης του 21ου Γυμνασίου Πατρών στη Δογρή 
Αιτωλοακαρνανίας.  

3. Τις προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων 
 

 And Marian  Travel   I.K.E. 

 Stasinopoulos   travel 

  ΣΧΙΖΑΣ TOURS    I.KE 

 προέβη στην αξιολόγηση των ανωτέρω προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν στο γραφείο του 
Διευθυντή, την 22 Νοεμβρίου και ώρα 12:00, που αναφέρεται στους όρους της σχετικής 
προκήρυξης. 
 Η επιτροπή ύστερα από έλεγχο των εγγράφων, τιμών και υπηρεσιών και συζήτηση επί των 
προσφερομένων τιμών και υπηρεσιών και με βάση το περιεχόμενό της από 17-11-2022 
προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου  
 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

να δεχθεί ως καταλληλότερη ποιοτικά, που θα εγγυάται την καλύτερη σε προσφερόμενες 
υπηρεσίες (διευκόλυνση  ομάδας μαθητών) και ασφαλέστερη σε οργάνωση μετακίνηση και, 
ταυτόχρονα, συμφέρουσα προσφορά που πληροί τους όρους της προκήρυξης, όπως είχε 
προαποφασιστεί από το «άνοιγμα» των προσφορών, αυτή του Ταξιδιωτικού Γραφείου  Σχίζας 
Tours I.K.E. Η συνολική τιμή-επιβάρυνση ανέρχεται στο ποσό των 528€ και η επιβάρυνση ανά 
μαθητή στο ποσό των 21,12€. Η επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του 21ου Γυμνασίου 
Πατρών να προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης-ανάθεσης της οργάνωσης της 
εκπαιδευτικής μετακίνησης 
 
Ο Διευθυντής                                                                                       Τα μέλη  
 
 
Βοζαῒτης   Γεώργιος                                                          Μπούρη Ελένη 
                                                                                             Χαρακίδα Αικατερίνη 
                                                                                             Μπαλαμούτη-Αλαγκιοζίδη Μαρία 
                                                                                             Φωτιάδης Παναγιώτης 
                                                                                             Χασούρα Γεωργία 

                                                                                     Τσινιά Ανδρονίκη 



 
                                                  
 


