
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

                      Πάτρα,  9/12/2022 

 
                                                                                       

Πράξη 6η 
 
 ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση των προσφορών των Τουριστικών Γραφείων για την 
πραγματοποίηση της Τετραήμερης Εκδρομής του Μουσικού συνόλου 
Παραδοσιακής μουσικής  στη Θεσσαλονίκη»  
 

Σήμερα Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.30 μ.μ. στο γραφείο της 
Υποδιευθύντριας του Μουσικού Σχολείου Πατρών κ. Αθανασοπούλου Βασιλικής, 
συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των τουριστικών γραφείων, 
για την Τετραήμερης Εκδρομής του Μουσικού συνόλου Παραδοσιακής μουσικής  στη 
Θεσσαλονίκη, αποτελούμενη από τους: 

 κ. Αθανασοπούλου Βασιλική πρόεδρο της επιτροπής, κ. Κιούση Αθανάσιο 
μέλος της επιτροπής, κ. Ζωιδάκη Θεοχάρη μέλος της επιτροπής, Κολέση Παρασκευή 
μαθήτρια μέλος του Μουσικού συνόλου Παραδοσιακής μουσικής και κ.Τσορτανίδου 
Μαρίνα εκπρόσωπο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ξεκίνησε η συνεδρίαση, στην οποία η 
επιτροπή έχοντας υπόψη:  

 
1) Την αριθμ. Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-2-2020) με θέμα 

«Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών 

Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός 
και εκτός της χώρας.» 

2) Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 2-12-2022 στην ιστοσελίδα 
της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας 

3) Την ημερομηνία και ώρα υποβολής της κάθε οικονομικής προσφοράς, 
 
ο πρόεδρος της επιτροπής παρουσία των μελών της άνοιξε τους κλειστούς 

φακέλους – προσφορές. Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέγνωσε μεγαλοφώνως προς 
την Επιτροπή τις προσφορές, τα συγκρίσιμα στοιχεία των προσφορών, τιμή καθώς 
και τις ζητούμενες υπηρεσίες - παροχές από κάθε τουριστικό γραφείο. 

 
κατατέθηκαν πέντε  (5) προσφορές από τα κάτωθι ταξιδιωτικά γραφεία: 
01) SCHIZAS TOURS 
02) Western greece travel group 
03) MARGELIS TOURS 
04) Connection  
05) San travel Stasinopoulos 
        Οι  παραπάνω προσφορές περιλαμβάνουν στη τιμή: 

                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  KAI 

 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &  Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ 

Δ/ΝΣΗ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

                                                   

                                         ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 

 Πληροφορίες:     
 Διεύθυνση:         Πάροδος ΕΒ 30 Εγλυκάδα. 
 Ταχ. Κώδικας:    263 35 
 Τηλέφωνο:          2610-641604 & 2610- 641800  
 FAX: 2610-641910 
 e-mail:lykmpatr@sch.gr 

 

mailto:lykmpatr@sch.gr


Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν - Διέλευση γέφυρας (Ρίου - Αντιρρίου)   - 
Διανυκτέρευση στο αντίστοιχο ξενοδοχείο σε τρίκλινα κατά βάση δωμάτια για τους 
μαθητές - Δωρεάν συμμετοχές συνοδών-καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια - 
Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα - Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης 
διοργανωτή - Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας - Φ.Π.Α., με τα παρακάτω συγκρίσιμα στοιχεία:   
 
01) SCHIZAS TOURS 
 
Τιμή ανά μαθητή 113 € στο Telioni hotel 3*  με πρωινό 
 
02) Western Greece Travel Group  
 
Τιμή ανά μαθητή 113 € στο hotel Βεργίνα 3*  με πρωινό  
 
03) MARGELIS TOURS  
 
Τιμή ανά μαθητή 130 € στο El Greco hotel 3*   με πρωινό  
 
04) Connection  
 
Τιμή ανά μαθητή 109 € στο hotel-alexandros.gr 3* με πρωινό 
Τιμή ανά μαθητή 116 € στο hotel Βεργίνα 3* με πρωινό 
 
05) San travel Stasinopoulos 
 
Τιμή ανά μαθητή 162 € στο hotel holiday inn 5*  με πρωινό 
 

H επιτροπή αξιολόγησε τις προσφορές, διαπίστωσε ότι όλα τα γραφεία 
πληρούν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις και επέλεξε ομόφωνα την 
προσφορά του γραφείου Western Greece Travel Group διότι ανταποκρίνεται στις 
επιθυμίες των μαθητών και δίνει την οικονομικότερη προσφορά (Τιμή ανά μαθητή 
113 € και συνολική τιμή 6.554 € στο hotel Βεργίνα 3* ) Η παρούσα πράξη θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα του Σχολείου) στις 9-12-2022 και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του σχολείου. 
  Οι τυχόν  Ενστάσεις μπορούν να γίνουν σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/12-
2-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-2-2020) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.» στο γραφείο του 

Δ/ντή έως την Τρίτη 13/12/2022 και ώρα 10.00 π.μ. 
 
 Γι’ αυτό το λόγο συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως 
ακολούθως. 
 
             Ο Δ/ντής  
                  α.α.                         Τα Μέλη 
                                                                                         Κιούσης Αθανάσιος                                                                                                                       
                                                                       Τσορτανίδου Μαρίνα                                                                                                                                                                                                                      
Αθανασοπούλου Βασιλική                                               Ζωιδάκης Θεοχάρης                                                                                                                       
                                     Κολέση Παρασκευή                            


