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ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών
Βουκουρέστι στο πλαίσιο εκπαιδευτικής
 

Σήμερα Τρίτη, 18-12-2018 και ώρα

Πάτρας συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης
μετακίνηση μαθητών στο Βουκουρέστι
 
 επιτροπή, αποτελούμενη από τους:
1.  Σπηλιωτόπουλο Κωνσταντίνο Πρόεδρο
2.  Μόσχου Σταματία εκπρόσωπο Συλλόγου
3.  Οικονομοπουλο Σωτήριο (Υποδιευθυντή
4.  Μητρέλη Γεωργία καθηγήτρια συνοδό
5.  Αδαμόπουλο Σταύρο μαθητή της ομάδας
6.  Λαλιώτη Ευαγγελία μαθήτρια της ομάδας
 
αφού έλαβε υπόψη α) την υπ’ αριθμ
την υπ’ αρ. πρ. Φ.9/48/12042/Γ1/03
μεταφορών» και γ) τις σφραγισμένες
αφού έθεσε ως κριτήρια αξιολόγησης
ενδιαφέροντος αποσφράγισε τους φακέλους

1. At holidays 

2. Hellas ferries center 

3. Rania tours 

4. Matthaios tours 

5. Fragoulias Tours 
Διαπίστωσε ότι όλα τα γραφεία πληρούν
Από την αξιολόγηση των προσφορών
γραφείου Μattheos tours   επειδή είναι
317€. 

Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε

 Τα μέλη της επιτροπής 
Μόσχου Σταματία  
Οικονομοπουλος Σωτήριος  
Μητρέλη Γεωργία  
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προσφορών τουριστικών γραφείων για μετακίνηση στ
εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

και ώρα 12.15 στο γραφείο του  Διευθυντή  του 

επιτροπή αξιολόγησης προφορών των τουριστικών γραφείων
Βουκουρέστι  στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

ους: 
Πρόεδρο (Διευθυντή του σχολείου) 

εκπρόσωπο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
Σωτήριο Υποδιευθυντή του σχολείου)  

καθηγήτρια συνοδό  
της ομάδας , πρόεδρο  του 15μελούς Συμβουλίου

μαθήτρια της ομάδας,  μέλος του 15μελούς συμβουλίου.

αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/τ.
Γ1/03-02- 2009 / ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ασφάλεια

σφραγισμένες προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών
αξιολόγησης των προσφορών τα αναγραφόμενα στην

αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών των παρακάτω γραφείων

γραφεία πληρούν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις
προσφορών που ακολούθησε επελέγη ομόφωνα η προσφορά

επειδή είναι η οικονομικότερη, με συνολικό κόστος ανά

συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως

                                             

Ο Διευθυντής

     Σπηλιωτόπουλος

Προς: ∆/νση ∆/θμιας Εκπ σης
Αχαΐας  
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα
ενημέρωση των τουριστικών
πρακτορείων) 
 

μετακίνηση στο 

του 12ου Γυμνασίου 

τουριστικών γραφείων για την 

 

Συμβουλίου. 
συμβουλίου. 

.Β ́/6-3-2017), β) 
θέμα Ασφάλεια σχολικών 
ταξιδιωτικών γραφείων και 

αναγραφόμενα στην προκήρυξη 
γραφείων: 

προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 
προσφορά του 

συνολικό κόστος ανά άτομο 

υπογράφεται ως ακολούθως: 

                                                              

Ο Διευθυντής 

Σπηλιωτόπουλος Κων/νος 

θμιας Εκπ/σης 

στην ιστοσελίδα προς 
ων τουριστικών 


