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ΘΕΜΑ: Ακριβές αντίγραφο πράξης 3/19-12-2022  με θέμα την αξιολόγηση προσφορών του 3ου 

εσπερινού ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ για την εκδρομή στα Ιωάννινα στις 10-11-12/02/2023 

Στην Πάτρα σήμερα 19/12/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, στο γραφείο της Διευθύντριας  

Τασούλα Βασιλικής, του 3ου ΕΠΑΛ Πάτρας, συνήλθε η 5μελής επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών και επιλογής γραφείου γενικού τουρισμού, για την εκδρομή – μετακίνηση 

μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών του σχολείου, στα Ιωάννινα από 10 έως 12 Φεβρουαρίου 

2023, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Αγωγής Υγείας. Η επιτροπή αυτή 

συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 2/16-12-2022 πράξη της Διευθύντριας του 3ου ΕΠΑΛ Πάτρας και 

απαρτίζεται από τους: 

1. Τασούλα Βασιλική, ΠΕ87.02, Διευθύντρια του σχολείου, πρόεδρος της επιτροπής 

2. Καλύβας Σωτήριος, ΠΕ87.05, συνοδός-εκπαιδευτικός 

3. Ματζακάνης Παναγιώτης, ΠΕ87.05, συνοδός-εκπαιδευτικός 

4. Κουτσοσπύρος Δημήτριος μέλος του 15μελούς συμβουλίου  

5. Δαραμούσκας Θεόδωρος μέλος του 15μελούς συμβουλίου  

με σκοπό να αξιολογήσουν και να επιλέξουν την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με τις 

προδιαγραφές και τα κριτήρια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας. 

Η επιτροπή, αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αποσφράγισε τους φακέλους, μονόγραψε τις έντυπες 

προσφορές και άνοιξε με κωδικό αυτές που είχαν σταλεί με e-mail, και τις κατέγραψε ως 

ακολούθως: 

1. Connection Travel 

2. Kavallieratos Tours 

3. Rania Tours 

4. Schizas Tours 

5. Vavoulis Tours 

6. Ματθαίου Δημήτριος 

7. AndMarian Travel 

Η επιτροπή ύστερα από έλεγχο των εγγράφων, τιμών και υπηρεσιών και αφού απέκλεισε εξ’ αρχής 

τα ξενοδοχεία που δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης, αποφασίζει ομόφωνα να επιλέξει 

οικονομικότερη προσφορά. Η προσφορά αυτή είναι του ταξιδιωτικού γραφείου Rania Tours για το 

ξενοδοχείο Alexios 3* με τιμή ανά μαθητή 89€ για ενδεικτικό αριθμό 33 μαθητών και συνολικό 

κόστος 2.937€ (με ενσωματωμένο τον ΦΠΑ). Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 
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ξενοδοχείων ο οποίος πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο και είναι 1,5€ ανά δωμάτιο ανά 

διανυκτέρευση. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον αριθμό των μαθητών (αν δεν 

συγκεντρωθεί το σύνολο που είχε αρχικά δηλώσει) και εξουσιοδοτεί τη Διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ 

Πάτρας να συζητήσει λογική αναπροσαρμογή τιμής με το πρακτορείο και να προβεί στην 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης - ανάθεσης της διοργάνωσης της τριήμερης εκδρομής. 

 

Η Διευθύντρια      Τα μέλη 

ΤΥΣ       Ακολουθούν υπογραφές 

Βασιλική Τασούλα     Σωτήριος Καλύβας, ΠΕ87.05, 

Παναγιώτης Ματζακάνης, ΠΕ87.05, 

Δημήτριος Κουτσοσπύρος 

Θεόδωρος Δαραμούσκας 

 

Η Διευθύντρια 
 
 
 
 

Βασιλική Ν. Τασούλα 
ΠΕ 87.02 
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