Πράξη 6η
Στην Πάτρα και στο Γραφείο της Διευθύντριας του 7ου ΓΕΛ Πατρών, σήμερα
6η
Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30, συγκλήθηκε ύστερα από
πρόσκληση και υπό την προεδρία της Διευθύντριας κ. Μανέντη Μαρίας η επιτροπή
αξιολόγησης των προσφορών της πενθήμερης εκδρομής, η οποία συγκροτήθηκε με
την υπ.αριθμ. 5η / 6-11-2018 Πράξη της Διευθύντριας του 7ου ΓΕΛ Πάτρας.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1.τις διατάξεις της υπ. αριθμ.33120/ΓΔ4/28-2-2017Απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ681/τΑ¨/6-3-2017) με θέμα «Εκδρομέςεκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών δημοσίων
κα ιδιωτικών σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας»
2.Το υπ.αριθμ.2034/31-10-2018 έγγραφο με θέμα «πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στo πλαίσιο της πενθήμερης
εκδρομής του 7ου ΓΕΛ Πατρών στη Θεσσαλονίκη
3.τις προσφορές των εξής ταξιδιωτικών γραφείων
1.Connection travel
2.ΜΑΤΤHEOS TOURS
3.ΚΑVALIERATOS TOURS
4.SCHIZAS TOURS

Προέβη στην αξιολόγηση των ανωτέρω προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν
στο γραφείο της Διευθύντριας μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 για την
πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄Τάξης στη Θεσσαλονίκη από 10-12-2018
έως 14-12-2018.
Η επιτροπή έπειτα από έλεγχο των εγγράφων και μετά από διεξοδική
συζήτηση επί των προσφερομένων τιμών και υπηρεσιών , αποφάσισε ομόφωνα να
δεχθεί ως καταλληλότερη προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη σε
προσφερόμενες υπηρεσίες και ασφαλέστερη σε οργάνωση εκδρομή σε συνδυασμό με
την πλέον συμφέρουσα τιμή την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου MATTHEOS
TOURS που διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα. Ξενοδοχείο

SANTA BEACH 4 ΑΣΤΕΡΩΝ ( 186 ΕΥΡΩ) με ημιδιατροφή, κατόπιν ελέγχου της
διαθεσιμότητάς του. Η μετακίνηση θα γίνει με δύο λεωφορεία.
Ως εκ τούτου εξουσιοδοτεί τη Διευθύντρια του 7ου ΓΕΛ Πάτρας να
προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης της διοργάνωσης της
εκδρομής με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η
πράξη αυτή και υπογράφεται.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πράξεων του Δ/ντή
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