Θέμα: «Ππακηικό αξιολόγηζηρ πποζθοπών για ηην 5ήμεπη
εκπαιδεςηική εκδπομή ηηρ Γ΄ Λςκείος ζηη Θεζζαλονίκη»
ηελ Πάηξα θαη ζην γξαθείν ηεο Δηεπζύληξηαο ηνπ Πεηξακαηηθνύ ΓΕ.Λ. Παηξώλ, ζήκεξα
Δεπηέξα 18 Δεθεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 11.54π.κ., ύζηεξα από πξόζθιεζε ηεο
Δηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ θ. Μαξίαο – Ρνδίηαο Σζειεπή, ζπλήιζε ε επηηξνπή
αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο πελζήκεξεο εθδξνκήο ηεο Γ΄ ηάμεο ζηε Θεζζαινλίθε από ηε Δεπηέξα 12/02/2018
έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 16/02/2018 κε ηε ζπκκεηνρή 53 καζεηώλ ζε ζύλνιν 60
καζεηώλ.
ην Πεηξακαηηθό ΓΕ.Λ. Παηξώλ ππνβιήζεθαλ κέρξη θαη ηε Δεπηέξα 18/12/2016 θαη ώξα
10.00π.κ. πξνζθνξέο από ηα παξαθάησ ηαμηδησηηθά γξαθεία:
1. Vavoulis Tours
2. Globetrotter Travel
3. Gerasimopoulos Travel Service
Η επηηξνπή έιαβε ππόςε ηεο ηελ Τ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 θαη ηελ ππ. αξ. πξση.
579/11-12-2017 επαλαπξνθήξπμε πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο πνπ αλήξηεζε ην ζρνιείν,
έζεζε σο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ: α) λα πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο
πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο, β) λα ππάξρνπλ ζεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ αμηνπηζηία παξνρήο
ππεξεζηώλ από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν θαη λα εθηηκεζνύλ ζε ζύλνιν νη παξνρέο πνπ
πξνζθέξεη, γ) λα ππάξρεη επειημία ζηνλ θαζνξηζκό ηεο ώξαο ηεο εκηδηαηξνθήο (κεζεκέξη
ή βξάδπ) εθόζνλ επηιεγεί ε εκηδηαηξνθή θαη δ) λα ζπλεθηηκεζεί ην νηθνλνκηθό θόζηνο.
Η επηηξνπή απνζθξάγηζε θαη θαηέγξαςε ηηο πξνζθνξέο. Δηεξεύλεζε δηεμνδηθά θαη
ζπδήηεζε επί ησλ πξνζθεξόκελσλ ηηκώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ θαηέζεζαλ ηα ηνπξηζηηθά
γξαθεία θαη
αποθάζιζε ομόθωνα
λα αλαζέζεη ζην ηαμηδησηηθό γξαθείν Gerasimopoulos Travel Service ηε δηνξγάλσζε ηεο
5ήκεξεο εθδξνκήο ηεο Γ΄ Λπθείνπ ζηε Θεζζαινλίθε κε θόζηνο 171 Επξώ / καζεηή κε
κία εκέξα εκηδηαηξνθή θαη δηακνλή ζην μελνδνρείν Hotel Kinissi Palace (4 αζηέξσλ) ζε
δίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα.
Γηα ην ιόγν απηό ζπληάρζεθε ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη.
Η Δηεπζύληξηα
Μαπία – Ροζίηα Σζελεπή
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