
Πράξη   5  η

Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών τετραήμερης εκπαιδευτικής  

εκδρομής  σχετική με το Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο:

 «Ιστορία  της «ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»  των Αμπελακίων Θεσσαλίας &

Πολιτιστικό της αποτύπωμα».

Στην Πάτρα και στο Γραφείο  του 9ου Γενικού Λυκείου, σήμερα, 29/01/2018, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 13:00, ο Διευθυντής  κ. Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης, αφού έλαβε υπόψη του το
ΦΕΚ 681/τεύχος 2ο/6-3-2917 και τις σχετικές οδηγίες,  προέβη σε συγκρότηση Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσφορών για την Πενθήμερη Εκδρομή της Γ΄ Τάξης στα Τρίκαλα του Νομού
Τρικάλων, κατά το χρονικό διάστημα από 15/03/2018 έως 18/03/2018, αποτελούμενη από
τους: 

1. Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης, Δ/ντη του σχολείου, πρόεδρο
2. Ντόντος Γεώργιος , εκπαιδευτικός, αρχηγός της εκδρομής, μέλος 
3. Πατέντας Στέφανος, εκπαιδευτικός, συνοδός της εκδρομής, μέλος
4. Σκέντζου Σοφία, εκπρόσωπος Γονέων, μέλος
5. Ανδρωνά Αικατερίνη ,μαθήτρια, μέλος  5μελούς,
6. Κουτρουβέλης Γεώργιος, μαθητής, μέλος  5μελούς,
7. Κωστήρης Δημήτριος, μαθητής, μέλος 5μελούς, 
8. Συλαμιανάκης Μιχαήλ, μαθητή, μέλος 5μελούς.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται.

                                                                                                        Ο Διευθυντής 

                                                                                     Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης ΠΕ01

              



Πράξη   6  η

Θέμα: « Αξιολόγηση προσφορών τετραήμερης εκδρομής  σχετικής  με το Πολιτιστικό 

Πρόγραμμα με τίτλο:

«Ιστορία  της «ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»  των Αμπελακίων Θεσσαλίας &

Πολιτιστικό της αποτύπωμα».

Στην Πάτρα και στο Γραφείο του 9ου Γενικού Λυκείου Πάτρας, σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 

29/01/2018 και ώρα 13:00,  συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών τετραήμερης 

εκπαιδευτικής  εκδρομής  σχετική με το Πολιτιστικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ιστορία  της 

«ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»  των Αμπελακίων Θεσσαλίας & Πολιτιστικό της 

αποτύπωμα». η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα  από 15/03/2018 έως 

18/03/2018, αποτελούμενη από τους:

1. Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης, Δ/ντης του σχολείου, πρόεδρος
2. Ντόντος Γεώργιος , εκπαιδευτικός, αρχηγός της εκδρομής, μέλος 
3. Πατέντας Στέφανος, εκπαιδευτικός, συνοδός της εκδρομής, μέλος
4. Σκέντζου Σοφία, εκπρόσωπος Γονέων, μέλος
5. Ανδρωνά Αικατερίνη ,μαθήτρια, μέλος  5μελούς,
6. Κουτρουβέλης Γεώργιος, μαθητής, μέλος  5μελούς
7. Κωστήρης Δημήτριος, μαθητής, μέλος 5μελούς, 
8. Συλαμιανάκης Μιχαήλ, μαθητή, μέλος 5μελούς, μέλος

Μετά από συζήτηση συμφωνήθηκε  να  επιλεγεί  η  πλέον  συμφέρουσα,   από οικονομική
άποψη, προσφορά, με την προϋπόθεση να πληροί τους όρους της προκήρυξης  , δίνοντας
σημασία, κατά προτεραιότητα, στην ημερομηνία, στην τιμή, και στη θέση  του ξενοδοχείου
(κέντρο της πόλης).

Προσφορές υπέβαλλαν τα τουριστικά γραφεία: 

KAVALLIERATOS TOURS (Πάτρα)

MATTHEOS TOURS    (Αίγιο)

KATSOULIS TOURS    (Αίγιο)

Αφού ανοίχτηκαν οι  προσφορές παρουσία των μελών της επιτροπής και δημιουργήθηκε
σχετικός πίνακας, διαπιστώθηκε ότι η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι του τουριστικού
γραφείου KAVALLIERATOS TOURS (Πάτρα)

Η μετακίνηση θα γίνει με πούλμαν 36 ή 50 θέσεων. Η διαμονή στο ξενοδοχείο  ACHILION
(τριών αστέρων)  θα έχει  κόστος,  με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ,  140 € ανά μαθητή  και επιπλέον
χρέωση 3 € ανά ημέρα και ανά δωμάτιο .



 Κατόπιν  τούτου  η  επιτροπή  ομόφωνα  αποφάσισε  να  αναθέσει  την  διοργάνωση  της
εκδρομής στο τουριστικό γραφείο  KAVALLIERATOS TOURS (Πάτρα), και εξουσιοδότησε το
Διευθυντή να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται:

     Ο Διευθυντής                                                                Τα Μέλη

                                                                                           Ντόντος Γεώργιος

 Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης                                        Πατέντας  Στέφανος       

                                                                                                 Σκέντζου Σοφία

                                                                                          Ανδρωνά Αικατερίνη 

                                                                                          Κουτρουβέλης Γεώργιος

                                                                                          Κωστήρης Δημήτριος 

                                                                                          Συλαμιανάκης Μιχαήλ

                                                                


