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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΜΑΖΑΡΑΚΙ 24/11/2015

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ

176
Αρ. Πρ.

Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΤ
Διεφκυνςθ: Μαηαράκι Αχαΐασ
Τθλζφωνο: 2694061186
FAX:
2694062109
e-mail:
mail@gym-mazar.ach.sch.gr
Πλθροφ.: Μπόκια Δζςποινα

ΠΡΟ:

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πρακτικό Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν για τθν Διδακτικι Επίςκεψθ των μακθτϊν του
Γυμναςίου Μαηαρακίου ςτθν Πάτρα ςτο Θζατρο Απόλλων»
Στο Γυμνάςιο Μαηαρακίου και ςτο γραφείο του Διευκυντι, τθν Τρίτθ 24/11/2015 και ϊρα 12.01 μ.μ.,
φςτερα από πρόςκλθςθ και υπό τθν προεδρία τθσ Διευκφντριασ του Γυμναςίου Μαηαρακίου
Κασ Μπόκια Δζςποινασ, ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των
ταξιδιωτικϊν γραφείων για τθν διδακτικι επίςκεψθ των μακθτϊν του Γυμναςίου μασ ςτθν Πάτρα,
αποτελοφμενθ από τουσ εξισ:
1.
2.
3.
4.
5.

Μπόκια Δζςποινα ΠΕ 04.01, Διευκφντρια του Γυμναςίου Μαηαρακίου και αρχθγόσ τθσ εκδρομισ
Αντωνοποφλου Κονδφλω, Μζλοσ Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων
Νικολάου Παραςκευι, εκπαιδευτικό ΠΕ 03, ςυνοδό τθσ εκδρομισ
Βουρεκά Άννα, εκπαιδευτικό ΠΕ 02, ςυνοδό τθσ εκδρομισ και
ουβαλιϊτθσ Δθμιτρθσ, Πρόεδροσ 15μελοφσ μακθτικοφ ςυμβουλίου

Η επιτροπι, ςε πλιρθ απαρτία, αποςφράγιςε τουσ φακζλουσ, μονόγραψε τισ προςφορζσ και τισ
κατζγραψε ωσ ακολοφκωσ:
1. KAVALLIERATOS TOURS
Ζπειτα από ζλεγχο των εγγράφων και αξιολόγθςθ των προςφορϊν που κατζκεςαν τα παραπάνω
ταξιδιωτικά γραφεία, και αφοφ διαπιςτϊκθκε θ πλθρότθτα ςτουσ φακζλουσ προςφορϊν, επζλεξε ωσ
καταλλθλότερθ τθν προςφορά, θ οποία πλθρεί τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ
διοργάνωςθ τθσ εκδρομισ, που αναρτικθκε απ’ το ςχολείο και εγγυάται τθν καλφτερθ ςε προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ και αςφαλζςτερθ ςε οργάνωςθ εκδρομι, ςε ςυνδυαςμό με τθν πλζον ςυμφζρουςα τιμι, αυτιν
του: “ KAVALLIERATOS TOURS ” με τιμι 6,50 € το άτομο και εξουςιοδοτεί τθν Διευκφντρια του Γυμναςίου
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Μαηαρακίου να προχωριςει ςτθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ τθσ διοργάνωςθσ τθσ
εκδρομισ με το ςυγκεκριμζνο ταξιδιωτικό γραφείο.
Για το λόγο αυτό, ςυντάςςεται θ πράξθ αυτι και υπογράφεται.
Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

ΜΠΟΚΙΑ ΔΕΠΟΙΝΑ
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