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Προς:  Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας 
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) 

 
Κοιν:  Γραφεία Γενικού Τουρισμού 

(μέσω της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας) 

 

Θέμα :  «Πρακτικό Αξιολόγησης   προσφορών για την πραγματοποίηση της 

αεροπορικής μετακίνησης 2 μαθητών και 2 εκπαιδευτικών του 13ου Γυμνασίου 

Πάτρας στο Μόναχο Γερμανίας στα πλαίσια του ERASMUS+ΚΑ2» 

 

Σήμερα 28 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη  συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο Γραφείο του 

Διευθυντή του 13ου Γυμνασίου Πάτρας  η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, που 

ορίστηκε με τη υπ’ αριθ. 10/28-5-2019 πράξη του Δ/ντή του Παΐζη Παναγιώτη, για την ανάθεση   

της αεροπορικής μετακίνησης δύο (2) εκπαιδευτικών και δυο (2) μαθητών από Αθήνα 

προς Μόναχο Γερμανίας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2 στις 

22/9/2019 (ημερομηνία αναχώρησης) και 28/9/2019 (ώρα/ ημερομηνία επιστροφής), με 

παρόντες τους: 

1.  Παΐζη Παναγιώτη, Δ/ντή  του 13ου Γυμνασίου Πάτρας,  Πρόεδρο 

2.  Τσουκαλά Παναγιώτα, μέλος, εκπρόσωπο της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος και του 

συλλόγου διδασκόντων 

3.  Βλάχο Ιωάννη, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου διδασκόντων 

4.  Παπαδοπούλου Αγγελική, μέλος, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 

5.  Φιλιππόπουλο Παναγιώτη, μέλος, εκπρόσωπο των μαθητών/τριών 

Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής: 

• Κρίνοντας  καθ’ όλα νόμιμη τη διαδικασία  προκήρυξης της μετακίνησης και σύμφωνη με την 

Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017)  που αφορά τις «εκδρομές –εκπαιδευτικές 

επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας»,  

αφού παρέλαβε  3 (τρεις) κλειστές προσφορές από τα πρακτορεία  



• Α.  RANIA TOURS 

• Β. Fasttravel 

• Γ. City Plaza 

• Αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω 3 (τρία) 

Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γραφεία και μονόγραψε κάθε σελίδα των Προσφορών. 

• Εξέτασε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών για να διαπιστώσει την συμφωνία 

τους με τις απαιτήσεις της υπ΄αριθμ. 180/20-5-2019 προκήρυξης του 13ου Γυμνασίου 

Πάτρας, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αχαΐας και της Υ.Α. 

33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/τ. Β΄/6-3-2017). 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  ότι η προσφορά του πρακτορείου Fasttravel είναι η πλέον  

συμφέρουσα από την άποψη της οικονομικότερης τιμής και της ποιότητας παροχών και υπηρεσιών 

για τη μετακίνηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών  

    Η Επιτροπή αναθέτει  τη  Διεξαγωγή της  Εκπαιδευτικής Επίσκεψης, στο παραπάνω 

Τουριστικό – Ταξιδιωτικό Γραφείο με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των  310 ευρώ  

(τριακόσια δέκα ευρώ) ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και της Ασφάλειας 

αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, της ασφάλειας σε περίπτωση ατυχήματος 

ή ασθένειας, φόρων αεροδρομίων, βαλίτσας 20 κιλών και χειραποσκευής 8 κιλών και 

εξουσιοδοτεί τον Δ/ντή του Σχολείου  να υπογράψει τη σχετική σύμβαση  με τον εκπρόσωπο του 

πρακτορείου σύμφωνα με τους όρους της   προκήρυξης   και την προσφορά του πρακτορείου. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη αυτή και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

 

Η Επιτροπή 

 

Παΐζης Παναγιώτης, Πρόεδρος   

Τσουκαλά Παναγιώτα, μέλος  

Βλάχος Ιωάννης, μέλος  

Παπαδοπούλου Αγγελική, μέλος    

Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, μέλος 

   


