
Πράξη 8
η
 

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών και  Αξιολόγηση προσφορών για την πενθήμερη 

εκπαιδευτική επίσκεψη του 3
ου

 ΓΕΛ Πατρών στη Γαλλία – Ελβετία (CERN). 

Στην Πάτρα, σήμερα Παρασκευή  23/12/2022 και ώρα 11:10 στο Γραφείο του 3ου Γενικού Λυκείου 
Πάτρας ο Δ/ντής του σχολείου κ. Χριστόπουλος Ανδρέας ΠΕ80 Οικονομολόγος, αφού έλαβε υπόψη του την 

υπουργική απόφαση 129287/Γ2/2011(ΦΕΚ 2769 τ.Β /́2-12-2011), “Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών 

Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας”, συγκροτεί 
επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την πενθήμερη εκπαιδευτική 

επίσκεψη στη Γαλλία – Ελβετία (CERN). (Επαναπροκήρυξη 19/12/2022). 

Η επιτροπή αποτελείται από τον ίδιο το Δ/ντή του σχολείου, ως πρόεδρο, τις καθηγητές  του σχολείου,  
τους συνοδούς καθηγητές/τριες κ. Χρυσανθόπουλο Παναγιώτη ΠΕ03 και την κ. Τεκτωνίδου Δόμνα ΠΕ86, το 

μαθητή Αλεξάκη  Άγγελο πρόεδρο του 15μελους συμβουλίου των μαθητών, ο οποίος συμμετέχει στην εκδρομή 

και τον κ. Μπουλή Νικηφόρο, πρόεδρος 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 ως ακολούθως: 
And Marian Travel  

Matheos Tours 

TEMPI HOLIDAYS 

Έπειτα από έλεγχο των εγγράφων, διεξοδική διερεύνηση και συζήτηση επί των προσφερόμενων τιμών και 

υπηρεσιών που κατέθεσαν τα παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να δεχθεί ως 

καταλληλότερη προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη σε προσφερόμενες υπηρεσίες και ασφαλέστερη σε 

οργάνωση εκδρομή, κατέληξε στην επιλογή του τουριστικού γραφείου. 

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την εκδρομή στο ταξιδιωτικό γραφείο  And Marian Travel, με 
κόστος    508 €.  

Ως εκ τούτου εξουσιοδοτεί το Διευθυντή του 3ου ΓΕΛ Πατρών κ. Χριστόπουλο Ανδρέα, να προχωρήσει στην 

ανάθεση της διοργάνωσης της εκδρομής με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο. 

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται. 
 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τεκτωνίδου Δόμνα  κλ. ΠΕ86 

Χρυσανθόπουλος Παναγιώτης κλ. ΠΕ03        

 Αλεξάκης Άγγελος        

Μπουλής Νικηφόρος 

ο Δ/ντής 
 
 

Χριστόπουλος Ανδρέας 
Οικονομολόγος 
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