
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πράξη  15η 

Θέμα: « Αξιολόγηση προσφορών πενθήμερης εκπαιδευτικής  εκδρομής στη Φρανκφούρτη για τη συμμετοχή 

στο συνέδριο MAIN  MUN.» 
 

Στην Πάτρα και στο Γραφείο του 9ου Γενικού Λυκείου Πάτρας, σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 16/11/2018 και ώρα 
12:00,  συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών της πενθήμερης εκπαιδευτικής  εκδρομής στη 
Φρανκφούρτη για τη συμμετοχή στο συνέδριο MAIN  MUN, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 27/02/2018 έως 
03/03/2018, αποτελούμενη από τους: 

1. Πολυχρονόπουλο Παναγιώτη, Δ/ντή του σχολείου, πρόεδρο 
2. Δημοπούλου Λουΐζα, εκπαιδευτικό, αρχηγό της εκδρομής, μέλος 
3. Σκέντζου Σοφία, εκπαιδευτικό, συνοδό της εκδρομής, μέλος 
4. Ηλιοπούλου Όλγα, εκπρόσωπο Γονέων, μέλος 
5. Διονυσάτο Σπυρίδωνα, μαθητή, μέλος 
6. Βαγγέλη Θεοδώρα, μαθήτρια, μέλος 

Μετά από συζήτηση συμφωνήθηκε να επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, με 
την προϋπόθεση να πληροί τους όρους της προκήρυξης. 
Προσφορές υπέβαλλαν τα τουριστικά γραφεία:  
Ikaros tours 
Times to travel agency 
Travel house 
Αφού ανοίχτηκαν οι προσφορές παρουσία των μελών της επιτροπής και δημιουργήθηκε σχετικός πίνακας, 
διαπιστώθηκε ότι η προσφορά που καλύπτει περισσότερο τα κριτήρια της προκήρυξης είναι του τουριστικού 
γραφείου Times to travel agency   (Πάτρα). 
Η μετακίνηση θα γίνει με πούλμαν  20 θέσεων, αεροπλάνο της Aegean airlines και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η 
διαμονή είναι στο Meininger Hotel Frankfurt Messe για τέσσερις διανυκτερεύσεις  με πρωινό.  
Κατόπιν τούτου η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να αναθέσει την διοργάνωση της εκδρομής στο τουριστικό 
γραφείο Times to travel agency (Πάτρα), και εξουσιοδότησε το Διευθυντή να υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό. 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται: 

 

 
                   Ο  Διευθυντής                                                                                        Τα μέλη    
  Τ.Σ.Υ.            Τ.Υ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ                                                         

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 9ΟΥ ΓΕΛ  ΠΑΤΡΑΣ 

Πάτρα 19/11/2018 

 

Ο  Διευθυντής 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ  Δ.Ε.  Ν. ΑΧΑΪΑΣ 

9ο ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Αυστραλίας 62 

Ταχ. Κωδ. : 264 42 

Πληροφορίες : Πολυχρονόπουλος 

Παναγ. 

Τηλέφωνο : 2610431359 

FAX : 2610433376 

e-mail : mail@9lyk-

patras.ach.sch.gr 



 

Πολυχρονόπουλος  Παναγιώτης 

 


		2018-11-19T12:02:07+0200
	POLYCHRONOPOULOS PANAGIOTIS




