
                                                      Ππάξη 3
η
  

ηελ Πάηξα θαη ζην Γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ 7
νπ

 ΓΔΛ Παηξώλ, ζήκεξα 

31
ε
   Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 12.30, ζπγθιήζεθε ύζηεξα από 

πξόζθιεζε θαη ππό ηελ πξνεδξία ηεο Γηεπζύληξηαο  θ. Μαλέληε Μαξίαο ε επηηξνπή 

αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηεο πελζήκεξεο εθδξνκήο ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε 

ηελ ππ.αξηζκ.  2
ε
 / 31-10-2019 Πξάμε ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ 7

νπ
 ΓΔΛ Πάηξαο.  

Η επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

1.ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζκ.33120/ΓΓ4/28-2-2017Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ681/ηΑ¨/6-3-2017) κε ζέκα «Δθδξνκέο- 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο καζεηώλ δεκνζίσλ  θα ηδησηηθώλ ζρνιείσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ρώξαο» 

2.Σν ππ.αξηζκ.1951/24-10-2019 έγγξαθν κε ζέκα «πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ ζηo πιαίζην  ηεο  πελζήκεξεο 

εθδξνκήο ηνπ 7
νπ

 ΓΔΛ Παηξώλ  ζηε Θεζζαινλίθε 

3.ηηο πξνζθνξέο ησλ εμήο ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ 

1.ΓΔΡΑΙΜΟΠΟΤΛΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ 

2.ΜΑΣΣHEOS TOURS 

3. TRAVEL PROJECT 

4.TRAVEL BUG   

5.CONNECTION TRAVEL 

6SCHIZAS  S TOURS 

7. HAPPY DAYS TRAVEL 

 

  

Πξνέβε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ αλσηέξσ πξνζθνξώλ  νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ  

ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο κέρξη ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2019 θαη ώξα 12.30 γηα ηελ 



πελζήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ηεο Γ΄ Σάμεο ζηε Θεζζαινλίθε από 9-12-2019 έσο 

13-12-2019. 

Η επηηξνπή έπεηηα από έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη κεηά από δηεμνδηθή 

ζπδήηεζε επί ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ θαη ππεξεζηώλ  , απνθάζηζε νκόθσλα λα 

δερζεί σο θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά πνπ ζα εγγπάηαη ηελ θαιύηεξε ζε 

πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη αζθαιέζηεξε ζε νξγάλσζε εθδξνκή ζε ζπλδπαζκό κε 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή ηελ πξνζθνξά ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ TRAVEL 

PROJECT πος διαθέηει  όλα ηα πποβλεπόμενα από ηο νόμο. Ξενοδοσείο ATHINA 

PALACE  3* SUP με ημιδιαηποθή 160 EURO, καηόπιν ελέγσος ηηρ 

διαθεζιμόηηηάρ ηος. Η κεηαθίλεζε ζα γίλεη  κε δύν ιεσθνξεία. 

Ωο εθ ηνύηνπ εμνπζηνδνηεί ηε Γηεπζύληξηα ηνπ 7νπ ΓΔΛ Πάηξαο λα 

πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο αλάζεζεο ηεο δηνξγάλσζεο ηεο 

εθδξνκήο κε ην ζπγθεθξηκέλν ηαμηδησηηθό γξαθείν. Γηα ην ιόγν απηό ζπληάρζεθε ε 

πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη. 

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ                            ΣΑ ΜΔΛΗ  

 

ΜΑΝΔΝΣΗ ΜΑΡΙΑ                       ΦΙΛΣΙΔΝΙΟΑΝΓΡΔΑ 

                                                           ΚΑΝΙΣΡΑ ΔΤΘΤΜΙΑ  

                                                          ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΓΔΩΡΓΙΑ  

                                                              ΝΔΛΑΪ ΔΤΑNΓΓΔΛΟ  

ΠΙΣΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΔΩΝ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΝΣΗ  

ΠΑΣΡΑ 31-10-2019  

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΔΝΣΗ 
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