ΠΡΑΞΗ 8η/ 05-02-2018
ΘΕΜΑ: Επιλογή Τουριστικού γραφείου για την πενταήμερη εκδρομή της
Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη
Στην Βασιλική σήμερα Δευτέρα 05 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.30
π.μ., στο γραφείο της Διευθύντρια του σχολείου κ. Χρυσούλας
Φραγκούλη , συγκεντρώθηκε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για να
ασχοληθεί με το παραπάνω θέμα. Παραβρέθηκαν οι παρακάτω :
1. Φραγκούλη Χρυσούλα Δ/ντρια σχολείου ως πρόεδρο
2. Ψαρράς Ιωάννης, ΠΕ01 αρχηγό της εκδρομής ως μέλος
3. Περδικάρης Αντρέας, ΠΕ03 συνοδός καθηγητής, ως μέλος
4. Ζόγγου Ευαγγελία εκπρόσωπος γονέων και κηδεμόνων ως μέλος
5. Σκλαβενίτη Γεράσιμο, πρόεδρο της Γ΄ Λυκείου, εκπρόσωπο των
μαθητών της Γ΄ Λυκείου ως μέλος
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία από την Δ/ντρια, η επιτροπή συνέχισε με το
άνοιγμα των φακέλων. Υποβλήθηκαν 3 προσφορές και μετά την
αποσφράγιση , διαπιστώθηκαν τα εξής :
1. και τα τρία τουριστικά γραφεία πληρούν τους όρους της
διακύρηξης
2. το τουριστικό γραφείο VLACHOS TOURS πρόσφερε το ποσό των
1100 ευρώ για την μεταφορά και 1695 ευρώ για τη διαμονή στο
ξενοδοχείο Rotonda.
3. το τουριστικό γραφείο KINISSIS S.A. το ποσό των 1000 ευρώ για
τη μεταφορά, 1832 ευρώ για τη διαμονή στο ξενοδοχείο Vergina
και 1732 ευρώ για τη διαμονή στο ξενοδοχείο Telioni.
4. Το τουριστικό γραφείο IONIAN TRANFER LEFKADA πρόσφερε το
ποσό των 950 ευρώ για την μεταφορά και 1550 ευρώ για την
διαμονή στο ξενοδοχείο Vergina.
Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις
παραπάνω τιμές, τις τοποθεσίες και την ποιότητα των ξενοδοχείων,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ομόφωνα τα παρακάτω :
1. να αναθέσει στο Τουριστικό γραφείο KINISSIS S.A. την
οργάνωση της πενταήμερης εκδρομής των μαθητών Γ΄ Λυκείου
στη Θεσσαλονίκη, με διαμονή στο ξενοδοχείο Telioni, με κύριο
κριτήριο την ασφάλεια και την πρακτικότητα της τοποθεσίας
του ξενοδοχείου.
2. να ανακοινώσει το πρακτικό σε όλους τους ενδιαφερόμενους
3. να διαθέσει 3 εργάσιμες ημέρες για την υποβολή των
ενστάσεων , μέχρι την Παρασκευή 09-02-2018 και ώρα 11.00
π.μ
4. να καλέσει το τουριστικό γραφείο , μετά την διαδικασία των
ενστάσεων, τη Δευτέρα 12-02-2018 και ώρα 12.00 μ.μ , να
υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό .
Μετά από αυτά η επιτροπή έληξε την συνεδρίασή της. Για την
επιβεβαίωση όλων των παραπάνω , συντάχθηκε και υπογράφεται η
πράξη .
Βασιλική 05 Φεβρουαρίου 2018

Η Διευθύντρια
Χ. Φραγκούλη

τα μέλη
1. Ψαρράς Ιωάννης
2. Περδικάρης Αντρέας
3. Ζόγγου Ευαγγελία
4. Σκλαβενίτης Γεράσιμος

