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ΠΡΑΞΗ 3η 

 Σήμερα, Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13.30, στο 

Γραφείο της Διεύθυνσης του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου 

Αθηνών, συνήλθε η Επιτροπή που συγκρότησε ο Διευθυντής του 

προκειμένου να αποσφραγίσει τους φακέλους προσφορών των 

ταξιδιωτικών γραφείων που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για τη μετακίνηση 

τριών (3) εκπαιδευτικών και είκοσι οκτώ μαθητών, στη Γαλλία, από 9-5-

22 έως 13-5-22, σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 25/31-1-22 

ανακοίνωσης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α΄ 

Αθήνας.          

 Η Επιτροπή αποτελείται από τους/τις: 

1. Εμμανουήλ Στεργιούλη, Διευθυντή του Π.Σ.Π.Α. 

2. Ευαγγελία Κουτσουδάκη, εκπαιδευτικό του Π.Σ.Π.Α. 

3. Μαρία Κεκροπούλου, εκπαιδευτικό του Π.Σ.Π.Α. 

4. Χαράλαμπο Πανδή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

των Μαθητών/τριών του Π.Σ.Π.Α. 
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5.Σοφία Πούλου, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των 

Μαθητών/τριών του Π.Σ.Π.Α. 

6. Μελίνα Κουτσομητοπούλου, εκπρόσωπο του Μαθητικού Συμβουλίου 

του Π.Σ.Π.Α. 

7. Δημήτριο Γυφτόπουλο, εκπρόσωπο του Μαθητικού Συμβουλίου του 

Π.Σ.Π.Α.          

 Ο Διευθυντής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι για την ως 

άνω μετακίνηση υποβλήθηκαν στο Σχολείο τέσσερεις (4) προσφορές σε 

σφραγισμένους φακέλους. 

 Ο πρώτος φάκελος υποβλήθηκε από το mazi travel & events και 

έλαβε αριθμ. Πρωτ. 28/2-2-2022. 

 Ο δεύτερος φάκελος υποβλήθηκε από το liaison tours και έλαβε 

αριθμ. Πρωτ. 29/3-2-2022. 

 Ο τρίτος φάκελος υποβλήθηκε από το  Travel Mood και έλαβε 

αριθμ. Πρωτ. 30/3-2-2022. 

 Ο τέταρτος φάκελος υποβλήθηκε από το Grefis travel in velvet και 

έλαβε αριθμ. Πρωτ. 31/3-2-2022. 

 Στη συνέχεια, έγινε αποσφράγιση των φακέλων και η Επιτροπή 

εξέτασε ενδελεχώς αν τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία πληρούν 

τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναγράφονταν στην ανακοίνωση 

την οποία το Σχολείο ανήρτησε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.     

 Η Επιτροπή, έπειτα από την εξέταση των φακέλων, αποφάσισε να 

μην προχωρήσει στην ανάθεση της εν λόγω μετακίνησης μαθητών σε 

κανένα από τα ως άνω ταξιδιωτικά γραφεία, επειδή δεν πληρούν όλους 

τους όρους που αναφέρονταν στην ανακοίνωση, την οποία το Σχολείο 

είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.  

 

      




