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 Θέμα: Αξιολόγηση προσφορών για την πενθήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. 

Στην Πάτρα, σήμερα Παρασκευή 09/11/11/2018 και ώρα 12:30, στο Γραφείο του 3ου 

Γενικού Λυκείου Πάτρας συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών 

γραφείων για την πενθήμερη εκδρομή - μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ. αριθ. 2/6-11-2018 πράξη του Δ/ντή, αποτελούμενη από τον ίδιο το Δ/ντη του σχολείου, κ. 

Χριστόπουλο Ανδρέα ΠΕ80, ως  πρόεδρο, τους καθηγητές του σχολείου, Χρυσανθόπουλο 

Παναγιώτη, ΠΕ03, Αθανασόπουλο Άγγελο ΠΕ78, Γιαννακόπουλο Νικόλαο, ΠΕ86 και την 

καθηγήτρια Μπόμπολη Ειρήνη, ΠΕ02, τούς μαθητές Γριμπούρα Εμμανουήλ, πρόεδρο του 

15μελους συμβουλίου των μαθητών, Ηλιόπουλο Χρύσανθο  οι οποίοι συμμετέχουν στην 

εκδρομή, και την κ. Κεκιάνι Βαλμπόνα, ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

 

 Η επιτροπή, αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 

33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/τ. Β΄/06-03-2017) Υ.Α. που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις 

μαθητών, αποσφράγισε τους φακέλους που έχουν προσκομιστεί και κατέγραψε τις προσφορές 

από τα παρακάτω πρακτορεία: 

  

CONNECTION TRAVEL, KAVALLIERATOS TOURS, MATTHEOS TOURS, CLOBETROTTER TRAVEL 

και ΣΧΙΖΑΣ TOURS IKE 

 

 Έπειτα από έλεγχο των προσφορών, διεξοδική διερεύνηση και συζήτηση επί των 

προσφερόμενων τιμών και υπηρεσιών που κατέθεσαν τα παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία με βάση 

την από 05/11/2018 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου μας, η επιτροπή 

αποφάσισε ομόφωνα να δεχθεί ως καταλληλότερη προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη σε 

προσφερόμενες υπηρεσίες και ασφαλέστερη σε οργάνωση εκδρομή σε συνδυασμό με την πλέον 

συμφέρουσα τιμή, σε ξενοδοχείο 3 αστέρων, κατόπιν ελέγχου της διαθεσιμότητάς του, την 

προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου CONNECTION TRAVEL     Βενιζέλου 4, Θεσσαλονίκη 54624 

που συγκεντρώνει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο. 

 
  
 

                                                                                                      Ο  Διευθυντής      
 
 
 
                                                                                                Χριστόπουλος Ανδρέας 

                                                                                                       Οικονομολόγος 
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