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Θέμα: Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

στην Κρήτη

Σας  γνωστοποιούμε  ότι  σήμερα  Τετάρτη  13  Απριλίου  2022  στο  γραφείο  της

Διευθύντριας  με  Λ.Τ.  Σικίνου,  αφού  συγκροτήθηκε  επιτροπή  σύμφωνα  με  τις

διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές εγκυκλίους για την αξιολόγηση των

προσφορών από ταξιδιωτικά γραφεία για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

στην  Κρήτη  που  διοργανώνει  το  Γυμνάσιο  με  Λ.Τ.  Σικίνου  στις  2-Fax: 22860-512736/5/2022,  η

επιτροπή επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Melemis Travel στη Χαλκίδα, καθώς ήταν

η μία από τις δύο προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα-Fax: 22860-51273 ύστερα και από την

παράταση μίας  ημέρας  που  δόθηκε,  καθώς δεν  υπήρξε  ο  απαραίτητος  αριθμός

προσφορών-Fax: 22860-51273  και  πληρούσε  ικανοποιητικά  όλες  τις  προϋποθέσεις  της  υπ’  αρίθμ.

51/08-Fax: 22860-5127304-Fax: 22860-512732022 Προκήρυξης του Γυμνασίου με Λ.Τ. Σικίνου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΣΙΚΙΝΟΥ
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