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ΠΡΑΞΗ 6η 

Στην Κατερίνη σήμερα,Δευτέρα 12-11-2018 και ώρα 12:30, στο γραφείο του 
Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης, ύστερα από πρόσκληση και υπό την 
προεδρία του Διευθυντή του Σχολείου κ. Γεωργίου Περδίκη, συνεδρίασε η Επιτροπή 
αξιολόγησης προσφορών και επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου, η οποία 
συγκροτήθηκε με την Πράξη 4/05-11-2018 του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου 
Κατερίνης, με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή ταξιδιωτικού 
γραφείου για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή που  διοργανώνει το Σχολείο  
στα Ιωάννινα,  στο διάστημα Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου (ημέρα αναχώρησης)  έως 
Σάββατο 08 Δεκεμβρίου 2018 (ημέρα επιστροφής). Η εκδρομή γίνεται με βάση την 
Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017, τ. Β΄) «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» και στο πλαίσιο της 
πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης των Λυκείων (άρθρο 2 παρ. 3 της 
παραπάνω Υ.Α.) 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη (α) την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 
681/6-3-2017, τ. Β΄), (β) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα 
ταξιδιωτικά γραφεία με Α.Π. 811/02-11-2018 του 3ου ΓΕ.Λ. Κατερίνης και (γ) τις 
προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν για την ανάληψη των 
ζητούμενων υπηρεσιών, εξέτασε με επιμέλεια και λεπτομερώς τις προσφορές και 
διαπίστωσε τα παρακάτω: 

Υποβλήθηκαν συνολικά δέκα (10) προσφορές από έξι (6) ταξιδιωτικά 
γραφεία. 

Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Τα βασικά στοιχεία των προσφορών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α 
Ταξιδιωτικό 

Γραφείο 
Ξενοδοχείο 

Προσφορά 
ανάμαθητή (€)  

Επί πλέον παροχές 

1. 
ZORPIDIS travel 
services 

HOTEL ALEXIOS 105 με πρωινό Επίσημος ξεναγός 

2. 
COMPLETE 
TRAVEL SERVICE 

HOTEL 
PALLADION 

95 με πρωινό  

3.  
COMPLETE 
TRAVEL SERVICE 

HOTEL ALEXIOS 90 με πρωινό  

4. 
Topsikiotis 
travel services 

HOTEL ALEXIOS 93 με πρωινό  

5. 
Topsikiotis 
travel services 

HOTEL 
PALLADION 

100 με πρωινό  

6. TASIONAS  HOTEL ALEXIOS 94 με πρωινό  



TRAVEL 

7. 
TASIONAS  
TRAVEL 

HOTEL 
PALLADION 

101 με πρωινό  

8. MITA  TRAVEL HOTEL ALEXIOS 93 με πρωινό  

9. MITA  TRAVEL 
HOTEL 
PALLADION 

99 με πρωινό  

10. 
VELONIS 
holidays 

HOTEL ALEXIOS 95 με πρωινό  

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και μετά από συζήτηση, η Επιτροπή 
ομόφωνα επιλέγει την προσφορά με αριθμό 3 του παραπάνω πίνακα (COMPLETE 
TRAVEL στο ξενοδοχείο HOTEL ALEXIOS), ως πλέον κατάλληλη, επειδή είναι η 
οικονομικότερη και ικανοποιεί τους όρους και την ποιότητα των υπηρεσιών που 
ζητήθηκαν. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας η επιτροπή ενημέρωσε τηλεφωνικά το 
ταξιδιωτικό γραφείο  που επιλέχτηκε. 

Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 
ιστοσελίδα του σχολείου. 

Η Πράξη συντάχθηκε και υπογράφεται: 
 

            Ο Διευθυντής  

  και Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

       Γεώργιος Περδίκης 
 

        Τα  μέλη 

Ανέστης Μαργαριτίδης 

Παρασκευή Μαρινοπούλου 

Γεώργιος Καλαϊτζίδης 

Θεόδωρος Αμβροσιάδης 

 Κωνσταντίνος  Βαϊτσόπουλος 

Χρήστος  Γαλανός  


