ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ

Στη Βάρη σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2016 στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου
των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα και ώρα 13:00 ο Διευθυντής του Γυμνασίου
Νικόλαος Καλλιμασιώτης συγκροτεί επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2
ΥΑ 129287/Γ2/10.11.11 (ΦΕΚ 2769 τ.Β΄ / 2.12.2011) που αποτελείται 1ον) από
τον κ. Νικόλαο Καλλιμασιώτη Διευθυντή Γυμνασίου ως πρόεδρο 2ον) την κα
Αγγελική Γεώργα αρχηγό της εξόρμησης 3ον) την κα Ζαμπεθάνη Βασιλική
Υποδιευθύντρια Γυμνασίου και 4ον) τους μαθητές Κουλατζίδη Διονύσιο, Μάμαλη
Ευαγγελία, Γιαννούλα Ελπίδα, Κυριακίδη Κωνσταντίνο και Μπελλ Μελίνα.
Μοναδικό έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή
της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής και ποιοτικής άποψης για την τριήμερη
εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μυκήνες, Πύλο και Νεμέα σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν 1116/4-11-2016 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε
στη Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής.
Τα ταξιδιωτικά Γραφεία που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις προσφορές τους είναι:
1) Tirogiannis Tours 2) Μanessis travel 3) Zorpidis travel 4) Illusion Holidays.
Μετά από λεπτομερή εξέταση όλων των προσφορών, η επιτροπή ομόφωνα
επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Illusion Holidays στο οποίο ανατέθηκε η
οργάνωση και η εκτέλεση της εκπαιδευτικής εξόρμησης στις Μυκήνες, στην Πύλο
και στην Νεμέα. Η προσφορά του συγκεκριμένου ταξιδιωτικού γραφείου είναι η
πλέον συμφέρουσα, συνυπολογίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη θέση
του ξενοδοχείου, την κοντινή του απόσταση από το κέντρο της Καλαμάτας και την
προηγούμενη εμπειρία μας στο χώρο αυτό κατά τους χειμερινούς μήνες. Το ποσό
για τη διαμονή και τη μεταφορά κάθε συμμετέχοντα μαθητή στο ξενοδοχείο ELITE
HOTEL κατηγορίας 4* είναι κατά άτομο 125 ευρώ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα όσα ζητούνται στην προκήρυξη. Κατατέθηκαν
και ελέγχθηκαν όλα τα έγγραφα νομιμότητας του γραφείου. Η επιτροπή
ολοκλήρωσε το έργο της και ο Διευθυντής του Γυμνασίου αναλαμβάνει τις
σχετικές διατυπώσεις και λεπτομέρειες οργάνωσης της εκδρομής.

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου

Τα μέλη

