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Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών εκπαιδευτικής εκδρομής    του 11ου ΓΕΛ από 
10-12-2018 έως 14-12-2018 στην Θεσσαλονίκη (Πενθήμερη)  

 
Στην Πάτρα, σήμερα , Παρασκευή , 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00  π.μ., στο 
γραφείο του Δ/ντή του 11ου ΓΕΛ Πάτρας, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης 
προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για την   εκπαιδευτική    εκδρομή (Πενθήμερη)    
του 11ου ΓΕΛ από 10-12-2018 έως 14-12-2018 στην  Θεσσαλονίκη, μαθητών/τριών 
της Γ/ τάξης του σχολείου, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ.’ 11η /26-
10-2018 πράξη του Δ/ντή 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. 270/18-10-2018, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την εκπαιδευτική    εκδρομή  (Πενθήμερη) του 11ου ΓΕΛ από 10-12-
2018 έως 14-12-2018 στην  Θεσσαλονίκη,  μαθητών/τριών της Γ/ τάξης του 
σχολείου  προς τα ταξιδιωτικά γραφεία. 

3. Τις εμπρόθεσμες προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων: 
i)  Vavoulis tours 
ii) KAVALLIERATOS TOURS 
iii) Katsoulis tours 
iv) Mattheos tours 
v) ΣΧΙΖΑΣ TOURS I.K.E. 
vi) CONNECTION TRAVEL 

 
   Κατά τον  έλεγχο των προσφορών διαπιστώθηκε ότι όλες ήταν σύμφωνες με την 
κείμενη νομοθεσία και την  αντίστοιχη προκήρυξη του σχολείου, τα ποιοτικά 
κριτήρια επιλογής (ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τιμές) διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους. 
  Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε σε συζήτηση  επί των προσφερομένων τιμών  
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

 
  
 



 
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω και συνεκτιμώντας την    συνεργασία των   προηγούμενων 
χρόνων    του σχολείου μας, η οποία έγινε με απόλυτη επιτυχία , 

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

KAVALLIERATOS TOURS  (150 €) 
(συμπεριλαμβάνονται διόδια γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου-Ρίου, Ιόνιας οδού-Εγνατίας 
οδού, Δημοτικός φόρος διαμονής και 2ος οδηγός, στο ξενοδοχείο PERINTHOS 3* ) 

 
   και σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής που έχει συνταχθεί  από το σχολείο. 
   
Εξουσιοδοτεί τον Δ/ντή του 11ου 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 .  
 
   Ο Δ/ντής του 11ου ΓΕΛ                                           Τα μέλη της επιτροπής 

                                                                          Περούλης Βασίλειος   
                                                

                                                                                      Αναστασάτου Κυριακή  
 
 
Γεώργιος Κουτσοδήμας                                                Κουτσούμπας Χρήστος  
 
 

                                                                           Μουσά Σοφία   
    
                                             

                                                                                 Βασιλάγκος Ιωάννης 
 
 

   Τσότρα Βασιλική 
 
 
  Μπαντζή Αναστασία 
 
 
    Σμυρνής Οδυσσέας 
 
 

                                                                                  
                                                                            Φίλιας Κων/νος 

  
 


