
3ο ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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ΠΡΑΞΗ 3η 
Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου, η οποία 

συγκροτήθηκε με την Πράξη 4/12-03-2018 του Διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου 
Κατερίνης, συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 13-03-2018 και ώρα 13:30 στο γραφείο του Διευθυντή 
του 3ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης με θέμα την αξιολόγηση των προσφορών και την 
επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη που  
διοργανώνει το 3ο Γενικό Λύκειο  στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος σύμφωνα με 
την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017, τ. Β, άρθρο 3 παρ 2) στις πόλεις Πάτρα 
και Ναύπλιο  στο διάστημα 05 – 08 Μαΐου 2018. 

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη (α) 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», (β) το έγγραφο 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία με Α.Π. 99/5-3-2018 του 3ου ΓΕ.Λ. 
Κατερίνης και (γ) τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων που υποβλήθηκαν για την 
ανάληψη των ζητούμενων υπηρεσιών, εξέτασε λεπτομερώς τις προσφορές και διαπίστωσε 
τα παρακάτω: 
1. Υποβλήθηκαν συνολικά τριάντα (30)  προσφορές από πέντε (5) ταξιδιωτικά γραφεία. 
2. Όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 
3. Οι προσφορές διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το τίμημα, τον συνδυασμό των 

ξενοδοχείων που προτείνουν στις δύο πόλεις (Πάτρα και Ναύπλιο) και τον αριθμό των 
λεωφορείων. 

Η Επιτροπή απέκλεισε τις προσφορές που δεν συμφωνούν με τους όρους της 
προκήρυξης. Αφού έλαβε υπόψη τις ζητούμενες  τιμές κατ΄ άτομο, τα ξενοδοχεία και τις 
υπηρεσίες που παρέχουν καθώς και τις τοποθεσίες των ξενοδοχείων σε σχέση με το 
πρόγραμμα μετακινήσεων της επίσκεψης και μετά από συζήτηση, κρίνει ως καταλληλότερη 
και συμφέρουσα την προσφορά του γραφείου γενικού τουρισμού TASIONAS TRAVEL με 
ξενοδοχεία το PORTO RIO HOTEL στην Πάτρα και το REΧ HOTEL στο Ναύπλιο με τιμή 124 € 
ανά άτομο και αναθέτει στο γραφείο αυτό την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής 
επίσκεψης.  

Μετά το πέρας της διαδικασίας η επιτροπή ενημέρωσε τηλεφωνικά το ταξιδιωτικό 
γραφείο  που επιλέχτηκε. Το πρακτικό αυτό θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και 
στην ιστοσελίδα του σχολείου.  

Η Πράξη συντάχθηκε και υπογράφεται: 
 
      Ο Πρόεδρος            Τα  μέλη 

Παπαγεωργίου Πάρις 

Γεώργιος Περδίκης    Δημόπουλος Δημήτριος 

Παρασίδης Νικόλαος 

Ελενίδης Κων/νος 

Μετενίδης Αλέξανδρος 

 


