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           Στην Πάτρα σήμερα , Τρίτη 14 Μαρτίου και ώρα 10:00 στο 

Γραφείο του Διευθυντή του 20
ου

 Γυμνασίου, συνεδρίασε η Επιτροπή 

αξιολόγησης προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία, για την εκπαιδευτική 

επίσκεψη 32 μαθητών και 3 συνοδών καθηγητών του σχολείου στα 

Γιάννενα –Δωδώνη, 5 και 6 Απριλίου 2017, που αποτελείται από τους:  

1. Δημόπουλο Βασίλειο, Διευθυντή του Γυμνασίου 

2. Μανωλοπούλου Κωνσταντίνα, καθηγήτρια, αρχηγό της Επίσκεψης   

3. Φωτιάδης Φώτης, καθηγητής και συνοδός της επίσκεψης 

4. Πετρόπουλο Γεώργιο, πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων 

5. Νταβλούρου   Αλεξάνδρα, εκπρόσωπο των μαθητών 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  

1. την υπ΄αριθμ.33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ681/6-03-2017) Υ.Α. που αφορά τις 

επισκέψεις-μετακινήσεις μαθητών,  

2.τις  σφραγισμένες προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων,  

 

μετά από αναλυτικό έλεγχο των προσφορών, συζήτηση επί των 

προσφερομένων τιμών και υπηρεσιών και με βάση το περιεχόμενο της 

από 07/03/17 και με αρ. πρωτοκόλλου 232 πρόσκλησης του                                                                  

20
ου 

 Γυμνασίου με θέμα: εκδήλωση ενδιαφέροντος τουριστικών 

γραφείων για μετακίνηση στους παραπάνω προορισμούς, συνέταξε 

πίνακα αξιολόγησης και με βάση αυτόν αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να 



δεχθεί ως καταλληλότερη προσφορά με την  πλέον συμφέρουσα τιμή, την 

προσφορά του PATRAS TAVEL που συνίσταται στη συνολική τιμή των 

1565,5 Ευρώ με Φ.Π.Α. και 48,90 ανά μαθητή, διόδια, διαμονή σε 

ξενοδοχείο 3* (Palladion) με πρωινό, ασφάλεια ασθένειας και 

ατυχήματος και ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης και 

εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του 20
ου

 Γυμνασίου Πατρών να προχωρήσει 

στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης- ανάθεσης της διοργάνωσης της 

εκπαιδευτικής επίσκεψης . 

 

 

Ο Δ/ντής του 20
ου

 Γυμνασίου                             Τα μέλη της Επιτροπής                         

                

Δημόπουλος Βασίλειος       

Μανωλοπούλου Κωνσταντίνα  

Φωτιάδης Θεοφάνης 

Πετρόπουλος  Γιώργος 

Νταβλούρου Αλεξάνδρα 

 

 

 

 

  
 


