
                                           Πράξη 6
η
  

Θέμα: «Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την 5ήμερη 

εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη» 
      

Στην Πάτρα και στο γραφείο της Διευθύντριας του Προτύπου ΓΕ.Λ. Πατρών, σήμερα 

Τρίτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας του 

σχολείου κ. Μαρίας – Ροζίτας Τσελεπή, συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής 

τουριστικού γραφείου που θα αναλάβει την πραγματοποίηση της πενθήμερης εκδρομής  

της Γ΄ τάξης στη Θεσσαλονίκη από τη Δευτέρα 11/12/202 έως και την Παρασκευή 

16/12/2022 με τη συμμετοχή 50 μαθητών/τριών σε σύνολο 60 μαθητών/τριών.  

 

Στο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πατρών υποβλήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 24/10/2022 και ώρα 

13.00 μ.μ. προσφορές από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία: 

1. Vavoulis Tours 

2. mattheos tours 

3. Gerasimopoulos Travel Service 

4. SCHIZAS TOURS 

5. Connection Travel 

6. Γραφείο Τουρισμού ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 και την υπ. αρ. πρωτ. 

1052/18-10-2022 προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος που ανήρτησε το σχολείο, 

έθεσε ως κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών: α) να πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος, β) να υπάρχουν θετικά δεδομένα για την αξιοπιστία παροχής 

υπηρεσιών από το ταξιδιωτικό γραφείο και να εκτιμηθούν σε σύνολο οι παροχές που 

προσφέρει, γ) να υπάρχει ευελιξία στον καθορισμό της ώρας της ημιδιατροφής (μεσημέρι 

ή βράδυ) εφόσον επιλεγεί η ημιδιατροφή και δ) να συνεκτιμηθεί το οικονομικό κόστος. 

Η επιτροπή αποσφράγισε και κατέγραψε τις προσφορές. Διερεύνησε διεξοδικά και 

συζήτησε επί των προσφερόμενων τιμών και υπηρεσιών που κατέθεσαν τα τουριστικά 

γραφεία και 

                                                  αποφάσισε ομόφωνα  

να αναθέσει στο ταξιδιωτικό γραφείο Gerasimopoulos Travel Service τη διοργάνωση της 

5ήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη με κόστος 190 Ευρώ / μαθητή με 

διαμονή στο ξενοδοχείο Πανόραμα (4 αστέρων) με πρωινό σε δίκλινα ή τρίκλινα 

δωμάτια. 

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται. 

 

Η Διευθύντρια                                                                             Τα Μέλη 

                                                                                      Συμεών Δήμητρα (Εκπρόσωπος 

                                                                                Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών της 

Γ΄Λυκείου) 

Μαρία – Ροζίτα Τσελεπή                                         Γάκης Παναγιώτης                                                            
                                                                                   (Αρχηγός Εκδρομής - Εκπαιδευτικός) 

                                                                                     Κουνάβης Παναγιώτης 
                                                                                    (Συνοδός Εκδρομής - Εκπαιδευτικός) 

                                                                                    Νικολοπούλου Γεωργία 

                                                                                    (Συνοδός Εκδρομής - Εκπαιδευτικός) 

                                                                                     Αγγελοπούλου Αθανασία 

                                                                                     (Εκπρόσωπος Μαθ. Κοινότητας Γ1) 

                                                                                     Παπαβασιλείου Βασιλική 

                                                                                     (Εκπρόσωπος Μαθ. Κοινότητας Γ2) 



                                                                                     Αποστολοπούλου Βασιλική 

                                                                                     (Εκπρόσωπος Μαθ. Κοινότητας Γ3) 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

     Η Διευθύντρια 

Μαρία – Ροζίτα Τσελεπή 
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