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ΘΕΜΑ: «Απόσπασμα πρακτικού για αξιολόγηση των προσφορών των
ταξιδιωτικών γραφείων για την πενθήμερη εκδρομή στην Θεσσαλονίκη από
1/2/2016 έως και 5/2/2016»
Στην Πάτρα σήμερα στις 7/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε στο
γραφείο της Διευθύντριας η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων
για την πενθήμερη εκδρομή στην Θεσσαλονίκη από 1/2/2016 έως και 5/2/2016, η οποία
εγκρίθηκε με την 33/7-12-2015 πράξη του συλλόγου διδασκόντων, και απαρτίζεται από
τους:
1. Κουτρουμάνη Αντωνία Δ/ντρια του σχολείου ως Πρόεδρο
2. Ζαχαράτο Γεράσιμο εκπ/κο ΠΕ1803 αρχηγό της εκδρομής, ως αντιπρόεδρο
3. Αργυρόπουλο Αντώνιο εκπ/κο ΠΕ19 συνοδό της εκδρομής ως μέλος
4. Μπουλαλά Φωτεινή εκπ/κο ΠΕ1810 εκπρόσωπο του Συλλόγου διδασκόντων
(λόγω μη σύστασης του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων) ως μέλος
5. Βαλμάς Χρήστος μαθητής Πρόεδρος του 15μελους ως μέλος
με σκοπό να ανοίξουν και να αξιολογήσουν τις προσφορές των ενδιαφερομένων
Ταξιδιωτικών γραφείων για τη μετάβαση και την επιστροφή των μαθητών της Γ’ τάξης
και των καθηγητών στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την αριθμ. 3911/27/11/2015
αναρτηθείσα προκήρυξη.
Στη διαδικασία συμμετείχαν τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:

Mad Holidays
Connection travel
Schizas tours
Rania trours
Kavallieratow tours
Matheos tours
Gerasimopoulos Travel service
Happy days
Με κριτήρια την οικονομικότερη τιμή ανά άτομο, την ασφάλεια των μαθητών και
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η επιτροπή ομόφωνα επέλεξε την
προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Mad Holidays και εξουσιοδότησε την Διευθύντρια
Κουτρουμάνη Αντωνία και Πρόεδρο της επιτροπής να προχωρήσει στην συνυπογραφή
του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού με το εν λόγω πρακτορείο και πάντα σύμφωνα με
όσα ορίζει η Υπουργική απόφαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουτρουμάνη Αντωνία

Ζαχαράτος Γεράσιμος
Αργυρόπουλος Αντώνιος
Μπουλαλά Φωτεινή
Βαλμάς Χρήστος

