
 

                  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: « Αξιολόγηση προσφορών μετακίνησης στις  Βρυξέλλες  

– Απόσπασμα πρακτικού Δ/ντη: Πράξη 13η/18-2-2020»  
 

Στην Πάτρα και στο Γραφείο του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών, 

σήμερα, ημέρα Τρίτη, 18/02/2020 και ώρα 11:30, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης 

προσφορών της μετακίνησης μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης  του Πειραματικού 

Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών, στις Βρυξέλλες μετά από πρόσκληση, κατά το 

χρονικό διάστημα από 15/03/2020 έως 18/03/2020, αποτελούμενη από τους:  

 

1. Σχοινά Βασίλειο, Δ/ντή του σχολείου, πρόεδρο  

2. Χριστίνα Διπλάρη, εκπαιδευτικό, , μέλος  

3. Πλακούδα Αικατερίνη, εκπαιδευτικό, μέλος  

4. Μαρλαφέκα Ρήγα, εκπρόσωπο Γονέων, μέλος 

5. Παπαδημητρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο Γονέων, μέλος  

6. Λαϊνιώτη Κωνσταντίνα, μαθήτρια εκπρόσωπο του 15μελους μαθητικού  

συμβουλίου, μέλος  

7. Γεωργαρά Απόστολο, μαθητή εκπρόσωπο του 15μελους μαθητικού συμβουλίου, 

μέλος  

 

Μετά από συζήτηση, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  

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

«Εκδρομές – εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών δημοσίων και 

ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»  

 

2. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΕ & ΔΕ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Γ  Υ  Μ  Ν  Α  Σ  Ι  Ο 
Tαχ.Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, 

Πανεπιστημίου Πατρών ταχ. κωδ. : 26504 

Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 

Τηλ.& φαξ: 2610 431950 

 

Πάτρα 18/02/2020 

Αρ. Πρωτ.: 72 

 

 Προς:  
1. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας 
(ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) 

  
2. Γραφείο Γενικού Τουρισμού  

(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. 

Αχαΐας)  
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο 

πράξεων του Διευθυντή 
 



2.Την πρόσκληση του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Στέλιου 

Κυμπουρόπουλου προς στο σχολείο μας για συμμετοχή σε ημερίδα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 

3.Την προκήρυξη και επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μετακίνησης του 

Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών στις Βρυξέλλες 

3. Την μοναδική προσφορά του Ταξιδιωτικού Γραφείου:   

Fast Travel 

συμφωνήθηκε να επιλεγεί κατ’ ανάγκη η μοναδική προσφορά μετά από 

επαναπροκήρυξη,  με την προϋπόθεση να πληροί τους όρους της προκήρυξης.  

Αφού ανοίχτηκε  η προσφορά  παρουσία των μελών της επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι 

αυτή καλύπτει τα κριτήρια της προκήρυξης και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια σε 

συνεργασία με το τουριστικό γραφείο για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, πάντα 

με την προϋπόθεση να πληροί τους όρους της προκήρυξης. 

Κατόπιν τούτου η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει την διοργάνωση της 

εκδρομής στο τουριστικό γραφείο Fast Travel και εξουσιοδότησε το Διευθυντή του 

Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών να προβεί στην υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης – ανάθεσης της οργάνωσης της εκπαιδευτικής εκδρομής.  

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται. 

 

 

Χριστίνα Διπλάρη 

Πλακούδα Αικατερίνη     

Μαρλαφέκας Ρήγας 

Παπαδημητρόπουλος Ιωάννης 

Λαϊνιώτη Κωνσταντίνα  

Γεωργαράς Απόστολος 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

Βασίλειος Σχοινάς 
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