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ΘΕΜΑ: «Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για τη διοργάνωση 5ήμερης εκδρομής
στην Θεσσαλονίκη από 2/02/2016 έως και 06/02/2016»
Στη Πάτρα σήμερα 02-12-2015 και ώρα 12.30μ.μ στο 12ο ΓΕΛ Πατρών, συνεδρίασε η
επιτροπή αξιολόγησης προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για τη διοργάνωση 5ήμερης
εκδρομής στην Θεσσαλονίκη από 02/02/2016 έως και 06/02/2016.
Η επιτροπή αποτελείται από:
1. Σύριου Κωστούλα, Διευθύντρια του 12ου ΓΕΛ .
2. Αθανασοπούλου Ευαγγελία, εκπαιδευτικό που συμμετέχει στην εκδρομή
3. Φλαμπουριάρη Αικατερίνη, εκπαιδευτικό που συμμετέχει στην εκδρομή
4. Χάιδα Θεοδώρα, πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
5. Χριστόπουλος Ανδρέας, πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ’αριθμ.129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/2-122011)Υ.Α. που αφορά τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών και τις προσφορές των
πιο κάτω πρακτορείων:
1. ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. Katsoulis Tours(ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ)
3. AΝΔΡΕΑΣ ΣΧΙΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
4. Vavoulis Tours
5. Connection Travel
6. RANIA TOURS
7. FRAGOULIAS TOURS
8. MAD HOLIDAYS
9. KAVALLIERATOS TOURS
10. Harry days Travel
και μετά από έλεγχο των προσφορών και με βάση το περιεχόμενο της με αριθμ.πρωτ.540/2711-2015 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να δεχτεί ως
καλύτερη προσφορά που θα εγγυάται την ασφαλέστερη μεταφορά σε συνδυασμό με την
πλέον συμφέρουσα τιμή ,την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Connection Travel, η
οποία ανέρχεται στο ποσό των 136€ ανά μαθητή με διαμονή στο ξενοδοχείο Τobacco
Hotel**** στην Θεσσαλονίκη, και επιπρόσθετα προσφορά(08) συμμετοχές μαθητών/τριών
μειωμένες κατά 50% και εξουσιοδοτεί τη Διευθύντρια του 12ου ΓΕΛ Πάτρας να προχωρήσει
στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης για την διοργάνωση της μετακίνησης με το
συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο.
Στο αρχείο του σχολείου μας αρχειοθετούνται οι προσφορές του εν λόγω πρακτικού.
Για το λόγο αυτό ,συντάσσεται η Πράξη αυτή και υπογράφεται.
Η Διευθύντρια, Τα μέλη της επιτροπής.

