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ΘΕΜΑ : «Πράξη 5η/11-02-2016: Αξιολόγηση προσφορών για την επίσκεψη του
Γυµνασίου Σαραβαλίου στo Αίγιο στις 10/3/2016»
Στο Σαραβάλι και στο Γραφείο της ∆ιευθύντριας του Γυµνασίου Σαραβαλίου, σήµερα 1102-2016 και ώρα 12:30΄ µ.µ. συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών
αποτελούµενη από τους:
1. Αναγνώστου Λαµπρινή, ∆ιευθύντρια και Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης και
2. Μέλη: α. Μπορνιβέλλι Κωνσταντίνα, (ΠΕ11) εκπαιδευτικό
β. Βασιλακόπουλο Νικόλαο, (ΠΕ03) εκπαιδευτικό
γ. Φαλτσέτο Χαράλαµπο, Πρόεδρο του 15µελούς Μαθητικού Συµβουλίου και
δ. Σπηλιωτοπούλου Αθανασία, µέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του
Γυµνασίου Σαραβαλίου
µε θέµα την αξιολόγηση προσφορών για την επίσκεψη του σχολείου στο Αίγιο στις 10
Μαρτίου 2016.
Η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών και η ∆ιευθύντρια αρίθµησε,
µονόγραψε και κατέγραψε τις προσφορές.
Έπειτα από έλεγχο των εγγράφων και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο
Γραφείο του σχολείου, η Επιτροπή αξιολόγησης οµόφωνα αποφασίζει 1. να δεχθεί ως
καταλληλότερη προσφορά η οποία πληροί τους όρους πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη
διοργάνωση της εκδροµής, συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία αφορούν
τα λεωφορεία που θα χρησιµοποιηθούν για τη µετακίνηση και εγγυάται για την
ασφαλέστερη µεταφορά µε την πλέον συµφέρουσα τιµή, την προσφορά του «ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ STASINOPOULOS TRAVEL, Νίκος Στασινόπουλος» µε 2

λεωφορεία 56 και 55 θέσεων αντίστοιχα και συνολική τιµή 376 € (συµπεριλαµβανοµένης
της ασφάλισης αστικής ευθύνης και πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης), 2. να αναθέσει την
πραγµατοποίηση της εκδροµής στο παραπάνω Γραφείο και 3. εξουσιοδοτεί τη ∆ιευθύντρια
του Γυµνασίου Σαραβαλίου κ. Αναγνώστου Λαµπρινή να προχωρήσει στην υπογραφή της
σχετικής σύµβασης ανάθεσης της διοργάνωσης των µετακινήσεων και εκπαιδευτικών
επισκέψεων µε το ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ STASINOPOULOS TRAVEL,
Νίκος Στασινόπουλος». Για το λόγο αυτό συντάσσεται και υπογράφεται η πράξη αυτή.
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