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ΠΡΟ: ΔΙΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΘΕΜΑ : Αξιολόγηζη πποζθοπών και ανάθεζη ηεηπαήμεπηρ εκδπομήρ
ηο Κεπαηζίνι και ζηο γπαθείο ηος 6ος Γςμναζίος Κεπαηζινίος, ζήμεπα Γεςηέπα 4
Μαπηίος 2019 και ώπα 09:10, μεηά από ππόζκληζη ηος Γιεςθςνηή ηος ζσολείος κ.
Ιοπδάνη Μαςποςδή, ζςνήλθε η επιηποπή αξιολόγηζηρ πποζθοπών ηων ηοςπιζηικών
γπαθείων για ηην ηπιήμεπη εκδπομή - μεηακίνηζη ηηρ Γ΄ Γςμναζίος, αποηελούμενη από
ηοςρ: α) Ιοπδάνη Μαςποςδή, (ΠΔ 03), Γιεςθςνηή – Ππόεδπο, β) Ιάκωβο Κονιηόποςλο
(ΠΔ 79.01), Τποδιεςθςνηή – ζςνοδόρ, γ) Δλένη Νικολαΐδος (ΠΔ 02), μόνιμο εκπ/κό ζςνοδό, δ) Θεοθανώ Γπόζος, εκππόζωπο ηος ςλλόγος Γονέων και Κηδεμόνων και ε)
έναν εκππόζωπο ηος 15μελούρ ζςμβοςλίος ηος ζσολείος (ηο όνομα δε δημοζιοποιείηαι
επειδή είναι ανήλικορ), πποκειμένος να αξιολογήζει ηιρ πποζθοπέρ ηων ππακηοπείων για
ηη μεηακίνηζη μαθηηών ηος ζσολείος μαρ ζηην ππογπαμμαηιζμένη ηπιήμεπη εκδπομή
ζηη Λεςκάδα από 6/4 έωρ και 8/4/2019.
Σα ηαξιδιωηικά γπαθεία πος καηέθεζαν πποζθοπέρ είναι ηα εξήρ:
1) @Holidays 165,00 € ανά άηομο,
2) Happy days travel 150,00 € ανά άηομο και
3) Spalas I. Christos Travel Services 158,00 ανά άηομο.
Η επιηποπή αξιολόγηζηρ πέπαν ηηρ ηιμήρ, ζςνέκπινε ηην πληπόηηηα ηων θακέλων,
αναθοπικά με ηιρ πποδιαγπαθέρ πος έσει θέζη η ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ,
αλλά και ηην ποιόηηηα και ηο εύπορ ηων πποζθεπόμενων παποσών και ομόθωνα
αποθάζιζε ηην ανάθεζη ηηρ εκδπομήρ ζηο ηαξιδιωηικό γπαθείο Happy days Travel, η
οποία πληποί όλερ ηιρ πποβλεπόμενερ πποδιαγπαθέρ από ηο άπθπο 3 παπ. 1 ηηρ Τ.Α.
33120/ΓΓ4/6-3-2017 ηος ΤΠ.Π.Δ.Θ. (ΦΔΚ 681/ηα. Β΄/6-3-2017), αςηέρ πος
πποβλέπονηαι από ηην ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ πος ζςνέηαξε ηο ζσολείο,
καθώρ και όηι ηελικώρ ήηαν η οικονομικόηεπη πποζθοπά, 150,00 € ανά μαθηηή/ηπια,
καθώρ και ηπειρ (3) ζςμμεηοσέρ με έκπηωζη 50% και ένα ηπιήμεπο ηαξίδι για δύο άηομα
ζηη ανηοπίνη, όπος θα μπει ζε κλήπωζη ηα έζοδα ηηρ οποίαρ θα διαηεθούν ζηη μείωζη
ηος κόζηοςρ ηηρ εκδπομήρ.
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