
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

 

ΘΕΜΑ:   «Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών που κατατέθηκαν 

στον Διευθυντή του σχολείου για την πραγματοποίηση της τετραήμερης εκδρομής 

της Γ’ τάξης Λυκείου στην Καβάλα, σύμφωνα με Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-2-2020» 

 

 

       Στον Κορυδαλλό και στο γραφείο του 4ου Γενικού Λυκείου Κορυδαλλού, σήμερα 

01-11-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συγκροτώ επιτροπή υπό την προεδρία μου 

σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-2-2020 άρθρο 14 παράγραφος 2, προκειμένου να 

αξιολογήσει τις προσφορές που κατέθεσαν τα ταξιδιωτικά γραφεία για την 

πραγματοποίηση της τετραήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στην Καβάλα από 6 

μέχρι 9 Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με την προκήρυξη που αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα της Δ/νσης β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά με αριθμό πρωτοκόλλου 

430/26-10-2021. 

 

Η επιτροπή αποτελείται: 

 

1)Από το Διευθυντή Μαγουλά Ιωάννη ως πρόεδρο 

 

2) Από δύο,σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθηγητές που θα συμμετέχουν στην εκδρομή 

ως συνοδοί: 

 Ι)  Λουκά Ιωάννη 

 ΙΙ) Στεφανάτο Βασίλειο                         

3) Από τους εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Μυλωνά 

Θεόδωρο και κ. Λαγοπούλου Μαρία. 

 

4) Από τους εκπροσώπους του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου και των 

πενταμελών συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων που θα συμμετάσχουν στην 

πενθήμερη εκδρομή : 

 Ι)  Μερεντίτη Γεώργιο 

 ΙΙ) Σαμπάνη Χρήστο 

 ΙΙΙ) Αϊβατζίδη Κων/νο 

            IV) Τσιριγώτη Αναστάσιο 

            V) Καθάριου Ελένη 

            VI) Μανιά Βλάση           

       Η επιτροπή συνεδρίασε την ίδια ημέρα στις 12:00 και ο διευθυντής αποσφράγισε 

ενώπιον όλων των μελών της επιτροπής τις προσφορές που κατέθεσαν τα πρακτορεία 

με συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου: 

1) Travel Bug αρ. πρ.438/1-11-2021 

2) Happy Days Travel αρ.πρ. 439/1-11-2021 

3) Travel Trans Athens αρ.πρ. 440/1-11-2021 

4) Our travel αρ. πρ.441/1-11-2021 

τις μελέτησε προσεκτικά και εξέτασε αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που είχαν 

τεθεί στην προκήρυξη. 

      Η επιτροπή πρόκρινε ομόφωνα την προσφορά του  ταξιδιωτικού γραφείου 

HAPPY DAYS TRAVEL για το ξενοδοχείο  ΑΙROTEL 4* στην Καβάλα, γιατί 

πληροί όλες τις τεθείσες προϋποθέσεις της προκήρυξης και πιο συγκεκριμένα πληροί: 

 

1. τις ημερομηνίες διεξαγωγής της εκδρομής και τα μέσα μεταφοράς που ζητήθηκαν 

2. την τοποθεσία και την κατηγορία που ζητήθηκε να έχει το ξενοδοχείο 

3. την ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών /-τριών   



  

4. τη γραπτή βεβαίωση του ξενοδοχείου προς το ταξιδιωτικό γραφείο ότι διαθέτει το 

συγκεκριμένο αριθμό δωματίων , τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο για το σχολείο 

μας. 

5. είναι και η οικονομικά συμφερότερη προσφορά συνυπολογιζομένων των 

παραπάνω προϋποθέσεων που πληρούνται. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος             Οι καθηγητές           Οι Εκπ. Σ.Γονέων             Οι Μαθητές

  

 

 

                                                                                                                                                                                               


