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              ΠΑΣΡΑ, 16/01/2019 
                                                                       Αξ. Πξση: 28 

    
      Ππορ: 
1. Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

(αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο) 

2. Γξαθείν Γεληθνύ Σνπξηζκνύ 
(κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Γ.Γ.Δ. Αραΐαο) 

 
 

Ακπιβέρ αντίγπαυο από το Βιβλίο ππάξεων τος 

Γιεςθςντή 

 
                                                                         

                                                                                                   
 
 

ΘΔΜΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΗ ΒΟΤΛΗ 
ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ » 

 

 ηελ Πάηξα, ζήκεξα, εκέξα Σεηάξηε 16 Ιαλνπαξίνπ θαη ώξα 11:45 ζην Γξαθείν ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ 21νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ, ύζηεξα από πξόζθιεζή ηνπ, ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή 

αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ησλ Σαμηδησηηθώλ Γξαθείσλ, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

εθδξνκή πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην ζρνιείν ζηε Βνπιή. Η Δπηηξνπή ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

ππ. αξηζκ. 9/16-1-2019 πξάμε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 21νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ. 

 

Η Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΤΑ 33120/ΓΓ4/28-2-2017 (ΦΔΚ 681/ηΑ/6-3-2017), άξζξν 8 κε ζέκα: 
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«Δθδξνκέο – εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο» 

2. Σελ πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ 

ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαθίλεζεο ηνπ 21νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ ζηε Βνπιή. 

3. Σηο πξνζθνξέο ησλ Σαμηδησηηθώλ Γξαθείσλ: 

1.      Gerasimopoulos Travel 

2.      Mattheos Tours  

3.      Kavalieratos Tours 

4.      Vavoulis Tours 

5.      Rannia Tours 

6.      Ν. Γηαλλόπνπινο-Γξαθείν Σνπξηζκνύ 

7.      3G- Travel  

 

πξνέβε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ αλσηέξσ πξνζθνξώλ νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ ζην γξαθείν ηνπ 

Γηεπζπληή, ηελ 15ε Ιαλνπαξίνπ 2019 θαη ηελ ώξα πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο 

πξνθήξπμεο. 

Η Δπηηξνπή ύζηεξα από έιεγρν ησλ εγγξάθσλ, ηηκώλ θαη ππεξεζηώλ θαη ζπδήηεζε επί ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ θαη ππεξεζηώλ θαη κε βάζε ην πεξηερόκελν ηεο από 11-1-2019        

πξνθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ζρνιείνπ 

              

Απουασίδει ομόυωνα 

 

λα δερζεί σο θαηαιιειόηεξε πνηνηηθά, πνπ ζα εγγπάηαη ηελ θαιύηεξε ζε πξνζθεξόκελεο 

ππεξεζίεο (δηεπθόιπλζε ηεο πνιππιεζνύο νκάδαο καζεηώλ) θαη αζθαιέζηεξε ζε νξγάλσζε 

κεηαθίλεζε θαη, ηαπηόρξνλα, ζπκθέξνπζα πξνζθνξά πνπ πιεξνί ηνπο όξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο, όπσο είρε πξναπνθαζηζηεί από ην «άλνηγκα» ησλ πξνζθνξώλ, απηή ηνπ 

ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ Rannia Tours. Η ζπλνιηθή ηηκή επηβάξπλζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

1083, 00 € θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή  ζην πνζό ησλ 13,05 €. Η επηηξνπή εμνπζηνδνηεί ην 

Γηεπζπληή ηνπ 21νπ Γπκλαζίνπ Παηξώλ λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο – 

αλάζεζεο ηεο νξγάλσζεο ηεο  εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο. 

 

Ο Γηεπζπληήο                                                                     Σα κέιε 

  

Βνδαΐηεο Ν. Γεώξγηνο                                                   Πινύκε . 

                                                                                 Τθαληήο Α. 



                                                                                 Νηθνινπνύινπ Α. 

                                                                                 Σαγθαιάθε-Νηνύιηα Αζεκίλα 

                                                                                 Πνιίηεο Γ. 
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