
                             
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  
                  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                          -------- 
     Περ/κή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης  
                    Δυτικής Ελλάδας 
       Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε.  Αχαΐας 
           21ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
  Θερμοπυλών και Ανθεμίου, 26442 Πάτρα 
  Τηλέφωνο:         2610432400 
   Fax:                  2610426851  
   E mail:              mail@21gym-patras.ach.sch.gr                                                                                       
                                                                   
                                                                                                                                                   
 
 

              ΠΑΤΡΑ, 24/02/2020 
                                                                       Αρ. Πρωτ: 158 

    
      Προς: 
1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) 

2. Γραφείο Γενικού Τουρισμού 
(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας) 

 
 

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο πράξεων του 

Διευθυντή 

 
                                                                         

                                                                                                   
 
 

ΘΕΜΑ: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ » 

 

 Στην Πάτρα, σήμερα, ημέρα Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:45 στο Γραφείο 

του Διευθυντή του 21ου Γυμνασίου Πατρών, ύστερα από πρόσκλησή του, συνεδρίασε η 

Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των Ταξιδιωτικών Γραφείων, οι οποίες αφορούν στην 

εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσει το σχολείο στη Βουλή.  

 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: 

 

1. Τις διατάξεις της ΥΑ 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ/13-2-2020), άρθρο 7 με θέμα: 

mailto:mail@21gym-patras.ach.sch.gr


«Εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις & μετακινήσεις  μαθητών/-τριων δημοσίων και 

ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» 

2. Την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών 

στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μετακίνησης του 21ου Γυμνασίου Πατρών στη Βουλή. 

3. Τις προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων: 

1.      Σγουραδίτης Τours 

2.      Mattheos Tours  

3.      Rannia Tours 

4.      Gerasimopoulos Travel Service 

 

 

προέβη στην αξιολόγηση των ανωτέρω προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν στο γραφείο του 

Διευθυντή, την 19η Φεβρουαρίου 2020 και την ώρα που αναφέρεται στους όρους της 

σχετικής προκήρυξης. 

Η Επιτροπή ύστερα από έλεγχο των εγγράφων, τιμών και υπηρεσιών και συζήτηση επί των 

προσφερομένων τιμών και υπηρεσιών και με βάση το περιεχόμενο της από 12-2-2020        

προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου (αρ. πρωτ. 122/12-2-2020). 

              

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

να δεχθεί ως καταλληλότερη ποιοτικά, που θα εγγυάται την καλύτερη σε προσφερόμενες 

υπηρεσίες (διευκόλυνση της πολυπληθούς ομάδας μαθητών) και ασφαλέστερη σε οργάνωση 

μετακίνηση και, ταυτόχρονα, συμφέρουσα προσφορά που πληροί τους όρους της 

προκήρυξης, όπως είχε προαποφασιστεί από το «άνοιγμα» των προσφορών, αυτή του 

ταξιδιωτικού γραφείου Σγουραδίτης Τours. Η συνολική τιμή επιβάρυνσης ανέρχεται στο 

ποσό των 610,00 € και η επιβάρυνση ανά μαθητή  στο ποσό των 10,17 €. Η επιτροπή 

εξουσιοδοτεί το Διευθυντή του 21ου Γυμνασίου Πατρών να προβεί στην υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης – ανάθεσης της οργάνωσης της  εκπαιδευτικής εκδρομής. 

 

Ο Διευθυντής                                                                     Τα μέλη 

  

Βοζαΐτης Ν. Γεώργιος                                                   Δημητρίου Μ 

                                                                                 Οικονόμου Α. 

                                                                                 Μαντζίκα-Λόντερ Ε. 

                                                                                 Αλαγκιοζίδη Μ. 



                                                                                 Κουτσουπιάς Α. 

                                                                                 Βασιλείου Δ. 
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