
Πράξη 12η 
 

Θέμα: Άνοιγμα προσφορών εκδρομής στην Ιταλία   
 

 Στο Ρίο και στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Ρίου, σήμερα, 01/12/2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12.50, ο Διευθυντής Αθανασόπουλος Δημήτριος ΠΕ86, συνεκάλεσε την 
επταμελή επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και επιλογής γραφείου γενικού 
τουρισμού για την εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου στην 
Ιταλία (σε σύμπραξη με το 14ο Γυμνάσιο Πάτρας και το 21ο Γυμνάσιο Πάτρας), που είχε 
συγκροτηθεί με τη με αρ. 11/28-11-2022 πράξη του Διευθυντή, με σκοπό να αξιολογήσει και 
να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα 
κριτήρια της με Α.Π. 454/22-11-2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε Αχαΐας. 
Απουσίασε δικαιολογημένα η Παπαθανασοπούλου Φωτεινή ευρισκόμενη σε άδεια και ο 
Καραπιπέρης Νέστορας με ασθένεια. 
 
Αρχικά η επιτροπή αφού διαπιστώθηκε απαρτία,  αποσφράγισε και έλεγξε τις τέσσερις (4) 
προσφορές που κατέθεσαν οι: 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. TRAVEL PROJECT 
3. Angelinas travel 
4. ΔΩΔΩΝΗ travel 

 
και τις αξιολόγησε σύμφωνα την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 του ΦΕΚ 456/τΒ/13-02-2020 
για Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και 
Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. 
Έπειτα από έλεγχο των εγγράφων και συζήτησης επί των προσφερομένων τιμών και 
υπηρεσιών που κατέθεσαν τα παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία με βάση τη σχετική 
προκήρυξη ενδιαφέροντος αποφάσισε ομόφωνα να δεχτεί ως καταλληλότερη προσφορά 
που θα εγγυάται την καλύτερη σε προσφερόμενες υπηρεσίες και ασφαλέστερη σε 
οργάνωση εκδρομή σε συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή την προσφορά του 
ταξιδιωτικού γραφείου TRAVEL PROJECT, που συγκεντρώνει όλα τα προβλεπόμενα από το 
νόμο με κόστος 405 ευρώ ανά μαθητή . 
Το σύνολο των παραστατικών των προσφορών θα τηρηθούν στο αρχείο του Γυμνασίου 
Ρίου στο γραφείο διεύθυνσης. 
Το παρόν πρακτικό επιλογής, εφόσον ζητηθεί κοινοποιείται από τον Διευθυντή σε κάθε 
συμμετέχοντα ή και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί, ο οποίος μπορεί να υποβάλλει 
ένσταση εντός 3 ημερών από την σύνταξή του. Οι τυχόν ενστάσεις μπορούν κατατίθενται 
στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου Ρίου. 
Ως εκ τούτου η επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή να προχωρήσει στην υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης για την ανάθεση διοργάνωσης της εκπαιδευτικής εκδρομής με το 
συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο. 
 
 Για αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και  υπογράφεται.   
                             

Ο Διευθυντής Η Επιτροπή 

(Τ.Υ. & Τ.Σ.) Φωτειάδου Ελ.            (Τ.Υ.)                    
Μπόμπολας Νικ.         (Τ.Υ.)               
Κουτροπούλου Σ.        (Τ.Υ.) 

Ζέρβας Αλ.                   (Τ.Υ.)                

Δημ. Αθανασόπουλος  
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