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ΚΑΙ  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ 

& Δ/ΘΜΙΑ   ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΘ/ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΑΦΑΪΑ                                                                                          

10ο ΓΕΛ ΠΑΣΡΑ 

Ιτιές – Πάτρας         

Σηλ. 2610-524300 

Fax:  2610-524300 
e-mail: mail@10lyk-patras.ach.sch.gr 

ΠΡΟ: Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αχαϊας (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 

 

Θέμα: «Απόσπασμα Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την 

μετακίνηση μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του 10ου ΓΕΛ Πατρών, 

στο πλαίσιο πρόσκλησης σχολείου της ομογένειας, στο Μόναχο Γερμανίας » 

 

 Στην Πάτρα σήμερα στις 22/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 π.μ., 

συνήλθε στο γραφείο της Δ/ντριας η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών 

ταξιδιωτικών γραφείων για την εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και συνοδών 

εκπαιδευτικών του σχολείου στο Μόναχο Γερμανίας στο πλαίσιο σχετικής 

πρόσκλησης σχολείου της ομογένειας, η οποία είχε συγκροτηθεί με την υπ’ 

αριθμ.  3η/22-12-2017 πράξη της δντριας και απαρτίζεται από τους:  

 1.    Αγγελική Τομαρά,         Δ/ντριατου σχολείου,    ως Πρόεδρο 

 2.    Γεώργιο Αγγελόπουλο,    εκπ/κό ΠΕ19,    αρχηγό μετακίνησης, 

3. Φώτιο Τζουρούνη        εκπ/κό ΠΕ03.συνοδό, ως μέλος 

4. Ειρήνη Χατζίνα,      εκπρόσωπο μαθητών, συμμετέχουσα στην 

μετακίνηση 

5. Βασιλική Χριστοπούλου εκπρόσωπο του συλλόγου Γονέων & 

Κηδεμόνων 

με σκοπό να αξιολογήσουν τις προσφορές των ενδιαφερόμενων Ταξιδιωτικών 

Γραφείων και την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης των συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 575/14.12.2017 αναρτηθείσα σχετική προκήρυξη. 

Στη διαδικασία συμμετείχαν τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία: 

AT HOLIDAYS Απόλλωνος 4 Αθήνα 10557 

IQ HOLIDAYS Βουλής 35, Αθήνα 10557 

 ZORPIDIS TRAVEL SERVICES Μητροπόλεως 5 Αθήνα 10557 

 MANESSIS Φιλελλήνων 4, Αθήνα 10557 

 Η επιτροπή αποδεχόμενη καταρχήν τις κατατεθείσες προσφορές, και 

μετά από έλεγχο των εγγράφων και σύγκριση των τιμών και των ποιοτικών 
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χαρακτηριστικών, αποφασίζει ομόφωνα να δεχθεί ως καταλληλότερη και 

συμφέρουσα προσφορά που πληροί τους όρους της προκήρυξης αυτή του 

ταξιδιωτικού γραφείου AT HOLIDAYS, με την πλέον συμφέρουσα τιμή ανά 

μαθητή  και εξουσιοδοτεί την Διευθύντρια του 10ου ΓΕΛ Πατρών να προβεί στην 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης - ανάθεσης της διοργάνωσης της 

εκπαιδευτικής μετακίνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική 

33120/ΓΔ4/28-02.2017 απόφαση του ΥΠΠΕΘ - ΦΕΚ 681/Β/06.03.2017. 

 

     Η πρόεδρος       Τα μέλη 

 

Αγγελική Τομαρά     Γεώργιος Αγγελόπουλος 

       Φώτιος Τζουρούνης 

       Ειρήνη Χατζίνα 

       Βασιλική Χριστοπούλου 


