
 

               

                             

          

                        

 

      
 

 

                   
 

      

                          

              

          

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ππακηικό αξιολόγηζηρ πποζθοπών για ηην ηεηπαήμεπη εκπαιδεςηική 

εκδπομή ηηρ Γ΄ Λςκείος ζηον Βόλο.» 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ 10
νπ

 ΓΔΛ Πάηξαο, ζήκεξα 

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ., ύζηεξα από πξόζθιεζε ηεο Γηεπζύληξηαο 

ηνπ ζρνιείνπ θαο Φώηνπ Αγγειηθήο ζπλήιζε ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο 

ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηεηξαήκεξεο εθδξνκήο 

ηεο Γ΄ ηάμεο στο Βόλο από ηελ Τρίτη 7/2/17 έως και την Παρασκεσή 10/2/17 κε ηελ 

ζπκκεηνρή 12 καζεηώλ ζε ζύλνιν 15 καζεηώλ. 

 

 ην 10
ν
 ΓΔΛ Πάηξαο ππνβιήζεθαλ κέρξη θαη ζήκεξα ηελ 10/1/17 θαη ώξα 

11:00π.κ. πξνζθνξέο από ηα παξαθάησ ηαμηδησηηθά γξαθεία: 

1. σίζαρ Tours 

2. Ράνια Tours 

3. Μαηθαίορ Tours 

 

Ζ επηηξνπή έιαβε ππόςε ηεο, ηελ 129287/Γ2 Τ.Α. (ΦΔΚ 2769/ηΒ΄/02-12-2011) θαη 

ηελ ππ. αξ. πξση. 579/22-12-2016  πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο πνπ αλήξηεζε ην ζρνιείν, 

έζεζε σο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ: α) λα πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο 

πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο, β) λα ππάξρνπλ ζεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ αμηνπηζηία παξνρήο 

ππεξεζηώλ από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν θαη λα εθηηκεζνύλ ζε ζύλνιν νη παξνρέο πνπ 

πξνζθέξεη θαη γ) λα ζπλεθηηκεζεί ην νηθνλνκηθό θόζηνο. 

Ζ επηηξνπή απνζθξάγηζε θαη θαηέγξαςε ηηο πξνζθνξέο. Αθνύ δηεξεύλεζε δηεμνδηθά 

θαη ζπδήηεζε επί ησλ πξνζθεξόκελσλ ηηκώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ θαηέζεζαλ ηα ηνπξηζηηθά 

γξαθεία,  

Α π ο θ ά ζ ι ζ ε 

         ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
     ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ 

                         ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ  

     ΠΔΡ/ΚΖ Γ/ΝΖ Π.Δ. & Γ.Δ. Γ. ΔΛΛΑΓΟ 

     ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣ.  ΔΚΠ/Ζ ΑΥΑΊΑ 

 

          10ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ   ΠΑΤΡΩΝ 

 
Σαρ. Γ/λζε: Αθηή Γπκαίσλ  135    26333  Πάηξα 

Πιεξνθνξίεο:  Φώηνπ Αγγειηθή 

Σειέθσλα: 

Γ/ληεο:   2610 524 300 

FAX:   2610 524  300  

Mail: mail@10lyk-patras.ach.sch.gr 

Πάηξα,   10-1-2017 

Αξηζ. Πξση:       14 

      ΠΡΟ:           ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ      

          



Να αλαζέζεη ζην ηαμηδησηηθό γξαθείν σίζαρ Tours ηελ δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο κε 

θόζηνο 176 επξώ αλά καζεηή θαη δηακνλή ζην μελνδνρείν «Αιέμαλδξνο». 

Γηα ην ιόγν απηό ζπληάρζεθε ε παξνύζα πξάμε θαη ππνγξάθεηαη. 

 

Ζ Γηεπζύληξηα       Σα κέιε 

 

 

Φώηνπ Αγγειηθή     Αζαλαζαθόπνπινο Νηθόιανο 
(Πρόεδρος Σσλ. Γονέων & Κηδεμόνων 10οσ ΓΕΛ) 

 Αγγειόπνπινο Γεώξγηνο 
 (Εκπαιδεσηικός) 

 Αλαζηαζίλεο Γεώξγηνο 
 (Πρόεδρος 15μελούς) 

 Εήζε Γεσξγία 
 (Εκπρόζωπος μαθ. Κοιν.) 

 Μήιαο Ησάλλεο 
 (Εκπρόζωπος μαθ. Κοιν.)  

     

 

                                                                             


