
ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση κλειστών προσφορών 5ημερης εκδρομής στην Θεσσαλονίκη»

Στο Κάτω Καστρίτσι και στο Γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου σήμερα, Τρίτη, 11/10/2016 και
ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την 5ημερη εκδρομή που θα
πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από τις 12/12/2016 έως τις 16/12/2016. Η επιτροπή συστάθηκε με την
υπ. αριθμ. 2/11-10-2016 πράξη του Δ/ντή, Πολυχρονόπουλου Παναγιώτη, προκειμένου να προβεί στο άνοιγμα
των προσφορών και την επιλογή του πρακτορείου οργάνωσης της εν λόγω εκδρομής, σύμφωνα με όσα η
Γ2/12928/10-11-11 απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ ορίζει.

Ο κ. Δ/ντής ενημέρωσε την επιτροπή για όσα η παραπάνω απόφαση ορίζει και στη συνέχεια
ανακοίνωσε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα έξι (6) προσφορές σε κλειστούς φακέλους, γεγονός που η επιτροπή
διαπίστωσε.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν και που διατηρούνται στο αρχείο του σχολείου μας ήταν:

1. Katsoulis Tours

2. Rannia Tours

3. Matheos Tours

4. Connection Travel

5. Kavalieratos Tours

6. Vlassopoulos travel services

Αφού η επιτροπή διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές ήταν σφραγισμένες, προχώρησε στο άνοιγμα της κάθε
μίας και στην ταξινόμησή των κατά σειρά οικονομικότερων. Κατόπιν αξιολογήθηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ως τελική επιλογή, που ικανοποιούσε όσα η αναρτηθείσα προκήρυξη όριζε, σε συνδυασμό με το κόστος ανά
μαθητή, προκρίθηκε ομόφωνα η προσφορά του πρακτορείου Katsoulis Tours αντί των 163€ ανά μαθητή. Η
επιτροπή ταυτόχρονα διαπίστωσε ότι το πρακτορείο Katsoulis Tours διαθέτει και το ειδικό σήμα λειτουργίας
που βρίσκεται σε ισχύ.

Στο αρχείο του σχολείου μας και στο φάκελο 23 αρχειοθετήθηκανι οι προσφορές του εν λόγω πρακτικού.

Καστρίτσι : 11/10/2016

Αρ. Πρωτ: -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ ΠΠ..ΕΕ..&& ΔΔ..ΕΕ
ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑΣΣ

ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ ΔΔ//ΘΘΜΜΙΙΑΑΣΣ ΕΕΚΚΠΠ//ΣΣΗΗΣΣ ΝΝ.. ΑΑΧΧΑΑΪΪΑΑΣΣ

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟ ΚΚΑΑΣΣΤΤΡΡΙΙΤΤΣΣΙΙΟΟΥΥ
Ταχ. Διεύθυνση : Κάτω Καστρίτσι
Ταχ. Κώδικας : 26504
Πληροφορίες : Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης
Τηλέφωνο : 2610 995483
Fax : 2610 995294
E-mail : mail@lyk-kastr.ach.sch.gr



Μετά τα παραπάνω εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθυντής του σχολείου να συνυπογράψει το σχετικό ιδιωτικό
συμφωνητικό με το εν λόγω πρακτορείο και  πάντα σύμφωνα με όσα η προαναφερθείσα υπουργική απόφαση
ορίζει. Ως εκπρόσωποι των μαθητών υπογράφουν οι πρόεδροι των τεσσάρων τμημάτων της Γ’ τάξης. Γι’ αυτό
το λόγο συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται.

Ο Δ/ντής Τα μέλη

ΤΣΥ                                                                               ΤΥ
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