
Πράξη   10η 

Στην Πανεπιστημιούπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του Πειραματικού Γυμνασίου 

Πανεπιστημίου Πατρών σήμερα Δευτέρα 20/1/2020 και ώρα 11.30 μ.μ., ο Διευθυντής κ. 

Βασίλειος Σχοινάς, έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 129287/Γ2/10-11-11 απόφαση της 

υφυπουργού Παιδείας 

Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί 

Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και επιλογής της πλέον συμφέρουσας, σύμφωνα με 

οικονομικά αλλά και ποιοτικά κριτήρια, για τη μετακίνηση 2 (δύο) εκπαιδευτικών και 5 

(πέντε) μαθητών/μαθητριών του σχολείου στις 8 με 14 Μαρτίου 2020 στην Λισαβόνα της 

Πορτογαλίας στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ KA2. 

Η επιτροπή άνοιξε τις  προσφορές από 2 (δύο) ταξιδιωτικά γραφεία  που κατατέθηκαν μετά 

από επαναπροκήρυξη και μέχρι τις 20/1/2020 και ώρα 11.00 π.μ. και έχουν ως εξής: 

1)Fast Travel 1η προσφορά:  280€ ανά άτομο  σύνολο 1960€ + μισθωμένο minivan για την 

μεταφορά από Πάτρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και από το αεροδρόμιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος  στην Πάτρα στην επιστροφή με κόστος 330€ = 2290€ 

2) TimetoTravel 2η προσφορά: 280 € ανά άτομο  σύνολο 1960€  + μισθωμένο mini bus για 

την μεταφορά από Πάτρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και από το αεροδρόμιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος  στην Πάτρα στην επιστροφή με κόστος 500 € = 2460€ 

3) TimetoTravel 3η προσφορά:  330€ ανά άτομο  σύνολο 2310€  + μισθωμένο mini bus για 

την μεταφορά από Πάτρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και από το αεροδρόμιο 

Ελευθέριος Βενιζέλος  στην Πάτρα στην επιστροφή με κόστος 500 € = 2810€ 

Μετά από συζήτηση η επιτροπή που αποτελείται από τους: 

Σχοινά Βασίλειο,   Διευθυντή, 

Βασιλική Ρήγα, εκπαιδευτικό ΠΕ03  

Κωνσταντίνα Λαϊνιώτη,  εκπρόσωπο των  μαθητών και μέλος του 15μελούς μαθητικού 

συμβουλίου 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της προκήρυξης, αποφάσισε να κάνει δεκτή την 1η 

προσφορά  Fast Travel :280€ ανά άτομο  σύνολο 1960€ + μισθωμένο minivan 330€ = 2290€ 

γιατί πληροί τα ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια. Για αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και 

υπογράφεται.  

 

Ο Διευθυντής                                                            Τα μέλη    

      Βασιλική Ρήγα 

Βασίλειος Σχοινάς    Κωνσταντίνα Λαϊνιώτη    


