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ΘΕΜΑ: Αξιολόγηζη πποζθοπών για ηην παποσή ηαξιδιωηικών ςπηπεζιών ζηo 
πλαίζιo ηηρ μεηακίνηζηρ ηος 9ος  Γςμναζίος ζηην ΚΑΛΑΜΑΣΑ . 
ηελ Πάηξα  θ΄ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ Πάηξαο ζήκεξα 31/1/2023 
εκέξα Σξίηε  θ΄ ώξα 10:45 κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Γ/ληή θ. Καξαηδά Γεσξγίνπ  
ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθίλεζεο    
ηεο νκάδαο ζπκκεηνρήο ζην εθπαηδεπηηθό αζιεηηθό πξόγξακκα ηεο 5εο Ζκεξίδαο 
Αζινπαηδείαο – Κιαζηθνύ Αζιεηηζκνύ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηελ Αξραία Μεζζήλε 
   Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ. Αξηζκ   18/31-1-2023  πξάμε ηνπ  Γηεπζπληή ηνπ 
9νπ Γπκλαζίνπ απνηεινύκελε από ηνπο: 
 1.Καξαηδά  Γεώξγην  ΠΔ04.01  Γ/ληε ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ σο Πξόεδξν 
2.Παλαγησηνπνύινπ Αλδξηάλα ,   εθπ/θν   σο κέινο 
3.θξεκκύδα Νηθνιίηζα  εθπ/θν   σο κέινο 
4.Βαβαξνύηα Δπαγγειία  εθπξόζσπν ηνπ .Γ.Κ.  σο κέινο 
5.Ρήγα Φσηεηλή  εθπξόζσπν ηνπ .Γ.Κ.  σο κέινο 
6.Παπαξεγνπνύινπ Αλδξηαλα εθπξόζσπν ησλ καζεηώλ 
7.Ξνύινπ Ησάλλα  εθπξόζσπν ησλ καζεηώλ 
 
 Ζ Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:  
1. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. Αξ. 20883/ΓΓ4/12-2-202  Τ.Α. ηνπ ΤΠΑΗΘ  κε ζέκα «Δθδξνκέο-
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ Γεκόζησλ θαη Ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο»  

2. Σν ππ. Αξηζκ. Αξ. Πξση.: 21/24-1-2023 , έγγξαθν ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ κε Θέκα: 
«Αλαθνηλνπνίεζε -Πξνθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ηαμηδησηηθώλ 
ππεξεζηώλ ζην πιαίζην ηεο δηήκεξεο εθδξνκήο ηνπ 9νπ Γπκλαζίνπ ζηελ ΑΡΥΑΗΑ 
ΜΔΖΝΖ» 

3. Σηο πξνζθνξέο ησλ εμήο ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ:  
 

1 RANNIA TOURS 

2 MATTHEOS TOURS 

3  GEORGADAS TRAVEL 

4 GERASIMOPOULOS TRAVEL 

 
απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο,  κνλόγξαςε ηηο πξνζθνξέο θαη ηηο θαηέγξαςε σο 
αθνινύζσο : 
ΜΑΣΣΗΕΟS TOURS  : ΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
 
OSTRIA 3* 67,00€ 
 
RANNIA TOURS : ΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
 
OSTRIA 3* 72,00€ 
GALAXY 3*  60,00€ 
 
GEORGADAS  TRAVEL: ΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
 
 OSTRIA 3* 81,50€ 
 
GERASIMOPOULOS  TRAVEL: ΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
 
GALAXY 3*  62,00€ 
 
 



Έπεηηα από έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ πνπ θαηέζεζαλ ηα 
παξαπάλσ ηαμηδησηηθά γξαθεία, ε Δπηηξνπή νκόθσλα ζεσξεί θαηαιιειόηεξε 
πξνζθνξά, ε νπνία πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε 
δηνξγάλσζεο ηεο εθδξνκήο, πνπ αλαξηήζεθε απ’ ην ρνιείν θαη πνπ εγγπάηαη ηελ 
θαιύηεξε ζε πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη αζθαιέζηεξε ζε νξγάλσζε εθδξνκή, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή, απηήλ ηνπ ηαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ  RANIA 
TOURS   γηα ην μελνδνρείν  GALAXY 3*  κε 60,00 € αλά καζεηή 
  θαη εμνπζηνδνηεί ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 9ΟΤ  Γπκλαζίνπ  λα πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ζύκβαζεο αλάζεζεο ηεο δηνξγάλσζεο ηεο εθδξνκήο κε ην ζπγθεθξηκέλν 
ηαμηδησηηθό γξαθείν. 
 Γηα ην ιόγν απηό, ζπληάζζεηαη ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη 

   
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Κ΄ΠΡΟΔΓΡΟ        ΣΑ  ΜΔΛΖ  
      
       ΚΡΔΜΜΤΓΑ ΝΗΚΟΛΗΣΑ 
           

ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΑ 
          ΚΑΡΑΣΕΑ ΓΔΩΡΓΗΟ       
        ΒΑΒΑΡΟΤΣΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ 
 
       ΡΖΓΑ ΦΩΣΔΗΝΖ 
 

ΠΑΠΑΡΖΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΑ 
 
ΞΟΤΛΟΤ ΗΩΑΝΝΑ. 
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