
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ 
Ταχ. ∆/νση      :  Ηρώων Πολυτεχνείου 270 51 
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 
Τηλέφωνο       :  2623 0 54363 
FAX                  :  2623 0 55401 
e-mail               :  mail@lyk-andrav.ilei.sch.gr 
Πληροφορίες   : Ραµαντάς Αριστείδης 

 
 

ΠΡΑΞΗ 
 

Στην Ανδραβίδα και στο Γραφείο του ∆ιευθυντή του ΓΕΛ Ανδραβίδας, σήµερα 

06/02/2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του 

προέδρου της Ραµαντά Αριστείδη, η επιτροπή για την Αξιολόγηση των προσφορών των 

τουριστικών γραφείων που αφορούν στην 5ήµερη εκδροµή της Γ΄ τάξης αποτελούµενη 

από τους: 

1. Ραµαντά Αριστείδη ∆/ντή του ΓΕΛ Ανδραβίδας-Πρόεδρο 

2. ∆ιαµαντοπούλου Μαρία-συνοδό της εκδροµής 

3. Παππά Ευγενία-συνοδό εκδροµής 

4. ∆ηµόπουλο Χαράλαµπο-πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 

5. Γώτη Γεράσιµο-εκπρόσωπο των µαθητικών κοινοτήτων της Γ΄ τάξης 

 

Η επιτροπή δέχθηκε 7 προτάσεις από τα εξής τουριστικά γραφεία, για 50 

µαθητές και 3 συνοδούς: 

1. Χρυσανθακόπουλος Κων/νος-Ανδραβίδα 

2. Τσαουσάκης Αντώνιος-Γαστούνη 

3. Travel House-Πάτρα 

4. Travel Soulis-Πύργος 

5. Seretis Travel-Αθήνα 

6. Καπατσούλιας tours- Λεχαινά 

7. Kaldiris travel-Αµαλιάδα 

 

Η επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να µην δεχθεί την προσφορά του Κων/νου 

Χρυσανθακόπουλου γιατί δεν προσδιόριζε συγκεκριµένα ξενοδοχεία και δεν 



συνοδευόταν από τα απαραίτητα έγγραφα (ειδικό σήµα λειτουργίας, 

ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης). 

Η επιτροπή αφού µελέτησε τις υπόλοιπες προσφορές και αφού εκτίµησε τις 

προσφερόµενες υπηρεσίες: µεταφορά, ξενοδοχεία, ασφάλιση, ξεναγήσεις και 

διόδια, αποφάσισε οµόφωνα να επιλέξει την προσφορά του γραφείου 

Καπατσούλιας tours  (7800 ευρώ, δηλαδή 156 ευρώ ανά µαθητή) για το 

ξενοδοχείο ABC στο κέντρο της  Θεσσαλονίκης βασιζόµενη και στο γεγονός ότι 

πληρούσε τις προϋποθέσεις που έθετε η προκήρυξη του σχολείου µας. 

Επιπλέον η προσφορά αυτή είναι συµφέρουσα και από  οικονοµική άποψη.  

Για ξενοδοχεία ίδιας κατηγορίας οι προσφορές των άλλων γραφείων 

ήταν: 

1. Kaldiris travel (178 ευρώ ανά µαθητή) 

2. Τσαουσάκης Αντώνιος (192 ευρώ ανά µαθητή) 

3. Travel House (235 ευρώ ανά µαθητή) 

4. Seretis Travel (220 ευρώ ανά µαθητή) 

5. Travel Soulis (157 ευρώ ανά µαθητή) 

 

Με τον υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου Καπατσούλιας tours θα υπογραφεί 

ιδιωτικό συµφωνητικό. 

Ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης θα γίνονται δεκτές µέχρι την Πέµπτη 

9/02/2012  και ώρα 10:00π.µ. 

 

Ο Πρόεδρος                                                            Τα µέλη 

                                                                 ∆ιαµαντοπούλου Μαρία 

                                                                 Παππά Ευγενία 

Ραµαντάς Αριστείδης                               ∆ηµόπουλος Χαράλαµπος 

                                                                  Γώτης  Γεράσιµος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


