Ππάξη 44η
Θέκα: «Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ γηα ηελ εμαήκεξε εθδξνκή ζηελ
Πνιωλία θαη επηινγή πξνζθνξάο»
Σηα Καιάβξπηα θαη ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή ηνπ ΓΔΛ Καιαβξύηωλ, ζηηο 23-05-2018
εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 08:00, ζπλήιζε ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο ηωλ πξνζθνξώλ πνπ
ζπγθξνηήζεθε ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκό 10/04-05-2018 πξάμε ηνπ Γηεπζπληή Βαζηιείνπ
Σπαλνύ θαη αθνξά ζηελ επαλαπξνθήξπμε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εμαήκεξε εθδξνκή
ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2018-2019 ζηελ Πνιωλία 26 +/-2καζεηώλ θαη 4 εθπαηδεπηηθώλ
ηεο Γ ηάμεο ηνπ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ Καιαβξύηωλ ηελ πεξίνδν Οθηωβξίνπ-Ννεκβξίνπ 2018. Η
επηηξνπή απνηειείηαη από:
Σπαλό Βαζίιεην, Γηεπζπληή ΓΔΛ Καιαβξύηωλ
Κάληδαξε Βαζηιηθή, Γ/ληξηα ΔΠΑΛ Καιαβξύηωλ
Παπαδάην Νηθόιαν, Καζεγεηή ΠΔ02
Μπάιην Αλδξέα, εθπξόζωπν ηνπ ζπιιόγνπ γνλέωλ θαη θεδεκόλωλ
Γεκαθνπνύινπ Μαξία, καζήηξηα, Πξόεδξν ηνπ 5/κεινύο ζπκβνπιίνπ ηεο Β΄
ΓΔΛ
6. Αγγεινπνύινπ Σνθία, καζήηξηα, Πξόεδξν ηνπ 5/κεινύο ζπκβνπιίνπ ηεο Β΄
ΔΠΑΛ
1.
2.
3.
4.
5.

Πξνζθνξέο θαηαηέζεθαλ από ηα παξαθάηω ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία:
1. Albatros Travel
2. Hellas Ferries Center
3. Signature Travel
Έπεηηα από έιεγρν ηωλ εγγξάθωλ θαη αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ πνπ θαηέζεζαλ ηα
παξαπάλω ηαμηδηωηηθά γξαθεία, θαη αθνύ ειέγρζεθε ε πιεξόηεηα ζηνπο θαθέινπο πξνζθνξώλ,
επηιέρζεθε, ωο θαηαιιειόηεξε ε πξνζθνξά, ε νπνία πληποί όλοςρ ηοςρ όποςρ ηηρ
ππόζκληζηρ ενδιαθέπονηορ γηα ηε δηνξγάλωζε ηεο εθδξνκήο, πνπ αλαξηήζεθε απ’ ην ζρνιείν,
θαη εγγπάηαη ηελ θαιύηεξε ζε πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο θαη αζθαιέζηεξε ζε νξγάλωζε
εθδξνκή, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ηηκή, απηήλ ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξαθηνξείνπ
“Hellas Ferries Center”, κε ηηκή 460 € ην άηνκν θαη εμνπζηνδνηεί ην Γηεπζπληή ηνπ ΓΔΛ
Καιαβξύηωλ λα πξνρωξήζεη ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο αλάζεζεο ηεο δηνξγάλωζεο
ηεο εθδξνκήο κε ην ζπγθεθξηκέλν ηαμηδηωηηθό γξαθείν.
Γηα ην ιόγν απηό, ζπληάζζεηαη ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη.
Ο Γηεπζπληήο
ΤΣΥ
Βαζίιεηνο Σπαλόο
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