ΠΡΑΞΗ 2η
(βιβλίο πράξεων Δντη Γυμνασίου Θήρας)
ΘΕΜΑ: επιλογή τουριστικού γραφείου για την εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Θήρας στην
Τοσκάνη και το Βένετο.
Σήμερα, Παρασκευή 5 Φλεβάρη 2016 και ώρα 10.00μ.μ., στο γραφείο του διευθυντή του γυμνασίου
Θήρας συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 14 §2 της Υ.Α. 129287/Γ2/10-1111 (ΦΕΚ τ. Β 2769/02-12-2011) και αποτελείται από τους:
1. Ρούσσο Γεώργιο, Υποδιευθυντή Γσιου Θήρας, Πρόεδρος
(λόγω απουσίας σε άδεια του Δ/ντή Ευάγγελου Καραμολέγκου)
2. Μπαμπλούδη Περιστέρα, Παλόγου Ευαγγελία, συνοδοί καθηγητές
3. Ξαγοράρη Βασίλειο, πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Θήρας
4. Τρουλλάκη Χριστόφορο, Γκινοσάτη Αγγελική-Άννα, μαθητές μέλη του μαθητικού 15μελούς συμβουλίου
προκειμένου να επιλέξει τουριστικό πρακτορείο που θα αναλάβει την εκπαιδευτική επίσκεψη που θα
πραγματοποιήσει ομάδα μαθητών του Γυμνασίου Θήρας στην Ιταλία.
Κατατέθηκαν προς αποσφράγιση και μελέτη συνολικά τέσσερις (04) σφραγισμένες προσφορές από τα
πρακτορεία:
1. Happy days travel, κόστος ανά μαθητή 599 €
2. Vlassopoulos, κόστος ανά μαθητή 689 €
3. Smile Acadimos, κόστος ανά μαθητή 698 €
4. Manessis, κόστος ανά μαθητή 715 €
Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το οικονομικό συμφέρον των μαθητών του σχολείου,
την οργάνωση της εκδρομής, την πληρότητα του φακέλου προσφοράς και την αξιοπιστία του πρακτορείου
αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της διενέργειας της εκδρομής στο πρακτορείο Happy days travel
(Ελ.Βενιζέλου 147Β, Ηλιούπολη) και να προχωρήσει ο Διευθυντής του Γυμνασίου μετά την εκδίκαση τυχόν
ενστάσεων στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του
συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό. Η ανάθεση αυτή έγινε διότι η
προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου είναι η πιο συμφέρουσα, αφού καλύπτει όλες τις
προδιαγραφές της προκήρυξης στη χαμηλότερη τιμή.
Δίνεται προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται
στη διεύθυνση του σχολείου τις εργάσιμες ώρες.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Ρούσσος Γεώργιος

Τα μέλη
Μπαμπλούδη Περιστέρα, Αρχηγός
Παλόγου Ευαγγελία, συνοδός
Ξαγοράρης Βασίλειος, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Τρουλλάκης Χριστόφορος, εκπρόσωπος 15μελούς
Γκινοσάτη Αγγελική Άννα, εκπρόσωπος 15μελούς

