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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αρ. Πρωτ.: Φ.23/1473 

Πάτρα, 08 / 12 / 2016 

----- 

Προς: 
Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

2
ο
 ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ 

----- 

 

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αγίας Σοφίας 

Τ.Κ. – Πόλη: 26223 Πάτρα 

Πληροφορίες: κ. Γιαννακόπουλος Κ. 

                          κ. Καράμπελας Π. 

Τηλέφωνο: 2610461721, 2610430898 

Fax: 2610461721 

E-mail: mail@2epal-patras.ach.sch.gr 

Κοιν: 
Γραφεία Γενικού Τουρισμού 

(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας) 

 

 

Θέμα: «Αντίγραφο Πράξης 9ης Δ/ντή περί Αξιολόγησης Προσφορών Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Erasmus+ με κωδικό 2016-1-EL01-KA102-022901» 

 

 

Στην Πάτρα, σήμερα 08.12.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ στο Γραφείο του 

Δ/ντή του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας, συνήλθε η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών και επιλογής Γραφείου Γενικού Τουρισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 – Erasmus+ 2016 (Τομέας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) με κωδικό 2016-1-EL01-KA102-022901 και τίτλο «Internet of 

Things (IoT): Ίντερνετ των Πραγμάτων – Το Αύριο της Ψηφιακής Εποχής», αποτελούμενη 

από τους κκ. Γιαννακόπουλο Κων/νο Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας, Τσάκου Βασιλική 

Υποδιευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας, Μητσάλη Παρασκευή κλάδου ΠΕ02 εκπαιδευτικό 

του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας, Καράμπελα Παναγιώτη κλάδου ΠΕ17.04 εκπαιδευτικό του 2ου ΕΠΑΛ 

Πάτρας και Βελωνά Βασίλειο εκπρόσωπο του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του 2ου 

ΕΠΑΛ Πάτρας, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 08/05.12.2016 πράξη του 

Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας, προκειμένου να επιλέξει την πλέον οικονομική προσφορά 

που ακολουθεί τις προδιαγραφές της προκήρυξης και τον ελάχιστο αριθμό προσφορών. 

 

Ο πρόεδρος της επιτροπής, αφού διαπίστωσε απαρτία καθώς και την ύπαρξη τριών 

τουλάχιστον προσφορών, ζήτησε από τα μέλη να προχωρήσουν στο άνοιγμα και την 

αξιολόγηση των προσφορών. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αρ. 

129287/Γ2/10.11.2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2769/02.12.2011 τ. Β’), που αφορά στις μετακινήσεις 

μαθητών και εκπαιδευτικών, και την υπ. αρ. Φ.23β/1457/05.12.2016 προκήρυξη 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου μας άνοιξε τις εξής τρεις (03) οικονομικές 

προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών πρακτορείων: 

 

Προσφορά Πρώτη: Interkomvos, Βέρση 1, Αθήνα 

Προσφορά Δεύτερη: Marine Tours, Πανδρόσου 7-15, Αθήνα 

Προσφορά Τρίτη: Travel House, Πλατεία Γεωργίου 3, Πάτρα 

 

Μετά από αναλυτικό έλεγχο των προσφορών και συζήτηση επί των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τα παραπάνω τουριστικά γραφεία και με βάση τα κριτήρια που 

αναφέρονται στην υπ. αρ. Φ.23β/1457/05.12.2016 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 



η επιτροπή δέχθηκε και τις τρεις προσφορές και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να δεχθεί ως 

καλύτερη προσφορά αυτήν του τουριστικού πρακτορείου Travel House με έδρα την Πάτρα 

(προσφορά Τρίτη στο παρόν πρακτικό), η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.343€ ανά άτομο 

και σε σύνολο 24.174€ με πτήσεις Aegean Airlines και διαμονή στο ξενοδοχείο NH Danube 

City 4*. Κύρια επιχειρήματα για την επιλογή ήταν η συμμόρφωση της προσφοράς με τα 

οριζόμενα στην προκήρυξη, η μεταφορά από την Πάτρα στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και η 

επιστροφή, η μεταφορά από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης στο ξενοδοχείο και η 

επιστροφή, η παροχή πρωινού και δείπνου τύπου μπουφέ καθημερινά, η εγγύηση της 

ασφαλέστερης μεταφοράς σε συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή αεροπορικών 

εισιτηρίων. 

 

 Το σύνολο των παραστατικών των προσφορών θα διατηρηθούν στο αρχείο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με κωδικό 2016-1-EL01-KA102-

022901, στο γραφείο του Δ/ντή του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Το 

πρακτικό επιλογής, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Δ/ντή σε κάθε συμμετέχοντα 

ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός 

δύο (2) ημερών από τη σύνταξή του. Οι τυχόν ενστάσεις θα μπορούν να κατατίθενται στο 2ο 

ΕΠΑΛ Πάτρας μέχρι τη Δευτέρα 12/12/2016 και ώρα 10:00 το πρωί. Η επιτροπή αποφάσισε 

να εξουσιοδοτήσει τον Δ/ντή του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες ώστε οι προσφορές να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων και την 

ιστοσελίδα του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας και το πρακτικό επιλογής να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας το αργότερο την Παρασκευή το πρωί (09/12/2016). 

 

Η επιτροπή αποφάσισε, επίσης, να εξουσιοδοτήσει τον κ. Γιαννακόπουλο Κων/νο, 

Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Πάτρας και Πρόεδρο της επιτροπής να προχωρήσει στην υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης ανάθεσης για τη διοργάνωση της μετακίνησης. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται. 

 

 
Ο Πρόεδρος 

Τ.Σ.Υ. 

Τα Μέλη 

Τ.Υ. 
 

Ακριβές αντίγραφο 

Πάτρα 08/12/2016 

 

 Ο Διευθυντής 

 

 

Γιαννακόπουλος Γ. Κων/νος 
Φυσικός ΡΗ ΠΕ12.10, BSc, MSc, PhD, MIEEE 

 


