
Ανάπηηζη Απόθαζηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ ηων 

πποζθοπών ηηρ πολςήμεπηρ εκδπομήρ ζηην Ιηαλία - 
Γαλλία(Μιλάνο- Νίκαια).   

Σην Κάησ Καζηξίηζη θαη ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή 
ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Καζηξηηζίνπ ηελ Πέκπηε 16/02/2017, 
θαη ώξα 10:30 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή 
αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα ηελ επηαήκεξε  εθδξνκή πνπ 
ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 31/03/2017 έσο θαη 06/04/2017, 
ζηελ Ιηαιία θαη Γαιιία (Μηιάλν - Νίθαηα). Η επηηξνπή 
ζπζηάζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 11/16-02-2017 πξάμε ηνπ 
Γηεπζπληή Πνιπρξνλόπνπινπ Παλαγηώηε, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνβεί ζην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ επηινγή ηνπ 
πξαθηνξείνπ νξγάλσζεο ζύκθσλα κε όζα ε Γ2/12928/10-
11-2011 απόθαζε ηεο πθππνπξγνύ Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. 
νξίδεη. 

 Ο θ. Γηεπζπληήο ελεκέξσζε ηελ επηηξνπή γηα όζα ε  
παξαπάλσ απόθαζε νξίδεη  θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθνίλσζε 
όηη θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα ηέζζεξηο (4) πξνζθνξέο ζε 
θιεηζηνύο θαθέινπο, γεγνλόο πνπ ε επηηξνπή δηαπίζησζε. 

Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ θαη πνπ δηαηεξνύληαη 
ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ καο ήηαλ:  1)Μαξγέιεο Travels 2) 

Georgandas travel 3) Hellas Ferries Center 4) 
Vlassopoulos Travel. Η επηηξνπή αμηνιόγεζεο ησλ 
πξνζθνξώλ, αθνύ δηαπίζησζε όηη όιεο ήηαλ 
ζθξαγηζκέλεο, πξνρώξεζε ζην άλνηγκα ηεο θάζε κηαο θαη 
ζηελ ηαμηλόκεζή ηνπο θαηά ζεηξά νηθνλνκηθόηεξεο. 
Καηόπηλ αμηνινγήζεθαλ νη παξερόκελεο ππεξεζίεο. 

Ωο ηειηθή επηινγή, πνπ ηθαλνπνηνύζε όζα ε 
αλαξηεζείζα πξνθήξπμε όξηδε, ζε ζπλδπαζκό κε ην αλά 
καζεηή θόζηνο, πξνθξίζεθε νκόθσλα- όπσο θαηαγξάθεηαη 
ζηελ πξάμε ππ’ αξηζκ.12/16-02-2017 ηνπ Βηβιίνπ 

Πξαθηηθώλ ηνπ Γηεπζπληή- ε πξνζθνξά ηνπ πξαθηνξείνπ 
Vlassopoulos Travel αληί ηνπ πνζνύ 390€ αλά καζεηή.  

 Σην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ζην θάθειν 23 
αξρεηνζεηνύληαη νη πξνζθνξέο ηνπ ελ ιόγσ πξαθηηθνύ.  



 Μεηά ηα παξαπάλσ εμνπζηνδνηήζεθε o θ. 

Πνιπρξνλόπνπινο Παλαγηώηεο λα ζπλππνγξάςεη ην 
ζρεηηθό ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε ην ζπγθεθξηκέλν 
πξαθηνξείν θαη ζύκθσλα πάληα κε όζα ε πξναλαθεξζείζα 
απόθαζε ηνπ ππνπξγνύ νξίδεη. Ωο εθπξόζσπνη ησλ 
καζεηώλ ππνγξάθνπλ νη καζεηέο Σθηαδά Γεσξγία θαη 
Κνξλάξνπ Βαζηιηθή.  

 Τν ζύλνιν ησλ καζεηώλ πνπ ζα πάξνπλ κέξνο ζηε 
ζπγθεθξηκέλε εθδξνκή είλαη πεξίπνπ 85  καζεηέο ηεο Α’, Β’ 
Λπθείνπ  θαη ε εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην 
ησλ ηεζζάξσλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ αγσγήο 
πγείαο πνπ πινπνηνύληαη ζην ζρνιείν καο, ππό ηελ 

ζεκαηηθή «Πάμμουζος Παιδαγωγία για Ψυχοκοινωνική 

υγεία»». 

Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε παξνύζα πξάμε θαη 
ππνγξάθεηαη. 
   
 
 
Ο Γηεπζπληήο                                        Τα κέιε 
 

Πνιπρξνλόπνπινο                       Σηεθαλίδεο Νηθόιανο 
 Παλαγηώηεο                               Καζβίθε Σνθία 
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Κνξλάξνπ Βαζηιηθή.  
 


