ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Πράξη 6η
Στα Λουσικά και στο γραφείο του διευθυντή του ΓΕΛ Λουσικών, την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και
ώρα 12.00, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρεία του διευθυντή του ΓΕΛ Λουσικών Κου
Λεχουρίτη Αναστάσιου, συγκροτήθηκε σε σώμα η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την
ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ και Β’ τάξης του σχολείου μας στο Ναύπλιο, αποτελούμενη
από τους εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Λεχουρίτης Αναστάσιος, δ/ντής του ΓΕΛ Λουσικών
Καυκόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
Καίσαρη Μαρία, αρχηγός της εκδρομής
Σίτα Αποστολία, συνοδός της εκδρομής
Αλεξάνδρου Όλγα, συνοδός της εκδρομής
Καραχάλιος Θεόδωρος, εκπρόσωπος των μαθητών

Η επιτροπή σε πλήρη απαρτία αποσφράγισε τον μόνο φάκελο που κατατέθηκε στο σχολείο, του:
1. PELOPONNES TRAVEL SERVICE L.T.D.
και ανέγνωσε την προσφορά.
Η επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά την προσφορά του πρακτορείου και αφού έλαβε υπόψη την
ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών και την αξιοπιστία του πρακτορείου, αποφάσισε ομόφωνα να
αναθέσει την διενέργεια της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής της Α’ και Β’ τάξης του ΓΕΛ Λουσικών
στο Ναύπλιο στο PELOPONNES TRAVEL SERVICE L.T.D. με συνολική τιμή 11,95 ευρώ ανά
μαθητή (περιλαμβανομένου ΦΠΑ – συνολική τιμή 668,90 €) περιλαμβανομένων των ασφαλειών
αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης και να προχωρήσει στην σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού, εφόσον
δεν προκύψουν ενστάσεις, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου
πρακτορείου προς το σχολείο και του σχολείου προς αυτό, διότι η προσφορά του PELOPONNES
TRAVEL SERVICE L.T.D. πληροί τις εκ του νόμου προδιαγραφές.
Το πρακτικό αυτό με το ιδιωτικό συμφωνητικό και την βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των
μαθητών (που συντάσσεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας για την έγκριση της διδακτικής επίσκεψης-μετακίνησης.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο Δ/ντης

Αναστάσιος Λεχουρίτης
Φυσικής Αγωγής

Τα μέλη της επιτροπής
1. Καυκόπουλος Β.
2. Καίσαρη Μαρία
3. Σίτα Αποστολία
4. Αλεξάνδρου Όλγα
5. Καραχάλιος Θεόδωρος

