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Πάτρα 30-03-2018 

 
Aριθμ. Πρωτ. 243 

Πράξη 10η 

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών εκπαιδευτικής εκδρομής 

του 8ου ΓΕΛ από 19-04-2018 έως 22-04-2018 στα Ιωάννινα, Έδεσσα, Καστοριά. 
 

Στην Πάτρα, σήμερα, Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:30 μ. μ., στο γραφείο της 

Δ/ντριας του 8ου ΓΕΛ Πάτρας, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών από ταξιδιωτικά 
γραφεία για την εκπαιδευτική εκδρομή του 8ου ΓΕΛ από 19-04-2018 έως 22-04-2018 στα Ιωάννινα, 
Έδεσσα, Καστοριά) 52 μαθητών/τριών της Α τάξης και 4 εκπαιδευτικών συνοδών καθηγητών του 

σχολείου, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ.’ 9η  /30-03-2018 πράξη της Δ/ντριας 
του  σχολείου. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν της: 

1. Την αριθ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017, (ΦΕΚ681/τΒ//06-3-2017) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

2. Την αριθ. Πρωτ. 221/26-03-2018, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για την εκπαιδευτική εκδρομή του 8ου ΓΕΛ από 19-04-2018 έως 22-
04-2018 στα Ιωάννινα, Έδεσσα, Καστοριά) 52 μαθητών/τριών της Α τάξης και 4 εκπαιδευτικών συνοδών 

καθηγητών του σχολείου προς τα ταξιδιωτικά γραφεία. 
3. Τις εμπρόθεσμες προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων: 
 
i) Μattheos tours 
ii) Κavallieratos tours 
iii) Μαρινόπουλος & Σαββόπουλος τουρς. 
Κατά τον έλεγχο των προσφορών διαπιστώθηκε ότι όλες ήταν σύμφωνες με την κείμενη 

νομοθεσία και την αντίστοιχη προκήρυξη του σχολείου και τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής (ως 
προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες) δε διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε σε συζήτηση επί των προσφερομένων τιμών οι οποίες 
έχουν ως εξής: 

I.  Μattheos tours (147 €) 
II. Κavallieratos tours (120 €) 

III. Μαρινόπουλος & Σαββόπουλος τουρς. (149 €) 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και συνεκτιμώντας πληροφορίες για την πραγματοποίηση 

αντίστοιχης μετακίνησης στον ίδιο προορισμό σχολείων της Πάτρας, η οποία έγινε με απόλυτη 
επιτυχία, 

ομόφωνα, 
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αποφάσισε να δεχθεί ως την πλέον συμφέρουσα σε συνδυασμό με την τιμή και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου 

Κavallieratos tours (120 €) 
και σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής που έχει συνταχθεί  από το σχολείο. 

 

εξουσιοδοτεί την Δ/ντρια του 8ου ΓΕΛ Πάτρας για την υπογραφή της σχετικής ανάθεσης-
σύμβασης της εκδρομής με το επιλεγόμενο ταξιδιωτικό γραφείο σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, τα αναφερόμενα στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και στην κατατεθείσα οικονομική 
προσφορά του επιλεγόμενου ταξιδιωτικού γραφείου. 

 

Η Δ/ντρια του 8ου ΓΕΛ Τα μέλη της επιτροπής Τα μέλη 
 
1. Ηλιάνα Καρβουντζή  
(υποδιευθύντρια)  

 2. Σούγια Λυδία (εκπαιδευτικός 
αρχηγός της εκδρομής) 

Σοφία Κωτσελένη Κούκη Μαριάνθη (εκπαιδευτικός, συνοδός της εκδρομής) 3. Κούκη Μαριάνθη 
(εκπαιδευτικός συνοδός της εκδρομής) 

  
 4.  Μαρίνα Καυκά  

(μαθήτρια, συμμετέχουσα  
στην εκδρομή) 

 5. Ελένη Μιχαλοπούλου 
(μαθήτρια, συμμετέχουσα  
στην εκδρομή) 

 


