
Πράξη 5η 

Θέμα: Αξιολόγηση προσφορών για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη 

Θεσσαλονίκη. 

 

Στην Πάτρα, σήμερα Δευτέρα 30/10/2017 και ώρα 12:00 μ.μ, στο Γραφείο του 3ου Γενικού 

Λυκείου Πάτρας, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Διευθυντή του 3ου ΓΕΛ Πάτρας, 

κ. Αθανασίου Σπίνου, συγκροτήθηκε σε σώμα η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των 

ταξιδιωτικών γραφείων για την πενθήμερη εκδρομή - μετακίνηση της Γ΄ τάξης στη Θεσσαλονίκη, 

από τη Δευτέρα 11/12/2017 έως και Παρασκευή 15/12/2017, αποτελούμενη από τους: 

• Τον Δ/ντη του σχολείου, κ. Αθανάσιο Σπίνο ΠΕ 02, ως πρόεδρο,  

• τον συνοδό καθηγητή του σχολείου, κ. Παναγιώτη Χρυσανθόπουλο, ΠΕ03,  

• την συνοδό καθηγήτρια του σχολείου,  κ. Ζαχαροπούλου Γεωργία, ΠΕ06, 

• την κ. Καλφαγιάννη Βασιλική, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 

• τον συμμετέχοντα στην εκδρομή, κ. Νικόλαο Γιάννου, πρόεδρο του 15μελούς 

συμβουλίου.  

Η επιτροπή, αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με παρόντες τους κ. Αθανάσιο Σπίνο, Παναγιώτη 

Χρυσανθόπουλο, Ζαχαροπούλου Γεωργία, Καλφαγιάννη Βασιλική, Νικόλαο Γιάννου αλλά και τις 

συνοδούς εκπαιδευτικούς, κ. Ειρήνη Μπόμπολη και Μπέλλα Μαρία και τους Γρηγόρη 

Σπηλιόπουλο, Βασιλική Κυριάκου, Τιμολέων Λαγογιάννη, Άννα Πατρικίου ως εκπροσώπους των 

μαθητικών κοινοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ. 

Β΄/06-03-2017) Υ.Α. που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών, αποσφράγισε τους φακέλους 

που έχουν προσκομιστεί και κατέγραψε τις προσφορές ως ακολούθως: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έπειτα από έλεγχο των εγγράφων, διεξοδική διερεύνηση και συζήτηση επί των προσφερομένων 

τιμών και υπηρεσιών που κατέθεσαν τα παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία με βάση την από 23/10/2017 

Τουριστικό γραφείο Ξενοδοχεία 

Connection Travel 

Grand Hotel Palace 

Lazart hotel 

a.d. Imperial  Palace Hotel 

Nepheli Palace hotel 

Hotel Filippos 

Hotel Alexandros 

KAVALLIERATOS 
TOURS 

Hotel Imperial 

Hotel Panorama 

Hotel Filippos 

Hotel grand palace 

Vavoulis tours 
Imperial  Hotel 

Grand Hotel Palace 

Katsoulis TOURS 

Hotel grand palace 

Hotel Imperial 

Hotel panorama 

Hotel Filippos 

GIANNAKOULIAS 

TOURS 

Athina airport hotel 

Maison hotel 

RANIA TOURS 

Grand Hotel Palace 

Imperial  Hotel 

Hotel Panorama 

Hotel Filippos 

NSTravel Istron hotel 



προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου μας, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να δεχθεί 

ως καταλληλότερη προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη σε προσφερόμενες υπηρεσίες και 

ασφαλέστερη σε οργάνωση εκδρομή σε συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή, σε ξενοδοχείο 3 

αστέρων (Athina Airport Hotel) σε απόσταση 12,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, 

κατόπιν ελέγχου της διαθεσιμότητάς του, την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου 

GIANNAKOULIAS TOURS  που συγκεντρώνει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο. 

Ως εκ τούτου εξουσιοδοτεί το Διευθυντή του 3ου ΓΕΛ Πάτρας να προχωρήσει στην υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης ανάθεσης της διοργάνωσης της εκδρομής με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό 

γραφείο. 

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται. 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Αθανάσιος Σπίνος                                                                                 

      

               

                                                                     Βασιλική Καλφαγιάννη 

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Χρυσανθόπουλος 

ΠαναγιώτηςΧρυσανθόπουλος   
Ζαχαροπούλου Γεωργία 

   Νικόλαος Γιάννου 
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