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                                                  ΠΡΑΞΗ 2η  

Στην Ερυμάνθεια και στο Γραφείο του  Διευθυντή του ΓΕΛ Ερυμάνθειας, σήμερα 8 

Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συγκλήθηκε ύστερα από πρόσκληση και 

υπό την προεδρία του Διευθυντή κ. Γεωργόπουλου Δημητρίου η επιτροπή 

αξιολόγησης των προσφορών της πενθήμερης εκδρομής, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ.αριθμ.1η /8-11-2018 Πράξη του Διευθυντή του ΓΕΛ Ερυμάνθειας. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Τις διατάξεις της υπ.αρ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων  ( φεκ681/τΑ΄΄/6-3-2017 ) με θέμα « Εκδρομές- 

εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας» 

2. Το υπ.αρ.249/30-10-2018 έγγραφο με θέμα « πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της 

πενθήμερης εκδρομής του ΓΕΛ Ερυμάνθειας στη Θεσσαλονίκη»   

3. Τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων: 

CONNECTION TRAVEL 

SCHIZAS TOURS 

RANIA TOURS 

GLAVAS MINIBUS 

Προέβη στην αξιολόγηση των ανωτέρω προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν στο 

γραφείο του Διευθυντή μέχρι την 8η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 για την 

πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από 18-2-2018 έως           

22-2-2018. 

Η επιτροπή έπειτα από έλεγχο των εγγράφων και διεξοδική συζήτηση επί των 

προσφερόμενων τιμών και υπηρεσιών, αποφάσισε ομόφωνα να δεχτεί ως 

καταλληλότερη προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη σε προσφερόμενες 



υπηρεσίες και ασφαλέστερη σε οργάνωση εκδρομή σε συνδυασμό με την πλέον 

συμφέρουσα τιμή την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου SCHIZAS TOURS 

που διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα, και προσφέρει το 

ξενοδοχείο CAPSIS 4 ΑΣΤΕΡΩΝ (273€) με ημιδιατροφή. 

Η επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή κ. Γεωργόπουλο Δημήτριο για την 

υπογραφή της σχετικής ανάθεσης – σύμβασης της εκδρομής με το επιλεγμένο 

ταξιδιωτικό γραφείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

                  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ) 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

15/ΜΕΛΟΥΣ) 
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ( ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

15/ΜΕΛΟΥΣ) 
 

 

                                                   

                              

                                                                                  

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                  

                                                                                  

                                                                       

                                                                      

 

 


