Πράξη 2η
Πρακτικό συγκρότησης Επιτροπής ακύρωσης προηγούμενης πράξης επιλογής προσφοράς,
αξιολόγησης προσφορών για την πενθήμερη εκδρομή της Τρίτης (Γ’) τάξης στα Ιωάννινα και
επιλογή προσφοράς.
Στα Λουσικά και στο γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ Λουσικών, την Δευτέρα 19
Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ., ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Διευθυντή
του ΓΕΛ Λουσικών Κου Λεχουρίτη Αναστάσιου, συγκροτήθηκε σε σώμα η επιτροπή αξιολόγησης
των προσφορών για την πενθήμερη εκδρομή των μαθητών της Γ’ τάξης στα Ιωάννινα
αποτελούμενη από τους εξής:
1. Λεχουρίτη Αναστάσιο ΠΕ 11, Διευθυντή του ΓΕΛ Λουσικών
2. Καυκόπουλο Βασίλειο, Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
3. Αβούρη Ελισάβετ Ρουμβίνη, εκπαιδευτικό ΠΕ 04.01, αρχηγό της εκδρομής
4. Μανωλόπουλο Παναγιώτη εκπαιδευτικό ΠΕ 03, συνοδό της εκδρομής
5. Μαλολλάρι Κάιο, εκπρόσωπο Μαθητικών Κοινοτήτων
Η επιτροπή, σε πλήρη απαρτία, αφού συνεδρίασε, κήρυξε άκυρη την 1η πράξη αξιολόγησης
προσφορών για την πενθήμερη εκδρομή της Γ’ Λυκείου στα Ιωάννινα, λόγω ένστασης που
κατατέθηκε στο ΓΕΛ Λουσικών. Η ακύρωση της 1ης πράξης στηρίχθηκε στο δεδομένο ότι το
ξενοδοχείο που επιλέχθηκε (ALEXIOS) ήταν εκτός προδιαγραφών της προκήρυξης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος που είχε αναρτηθεί. Στη συνέχεια, η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των
νέων προσφορών, τις μονόγραψε και τις κατέγραψε ως ακολούθως:
1. GERASIMOPOULOS TRAVEL SERVICE
2. MATTHEOS TOURS
3. SCHIZAS TOURS
Έπειτα από έλεγχο των εγγράφων και αξιολόγηση των προσφορών που κατέθεσαν τα
παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία, και αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα στους φακέλους
προσφορών, επέλεξε ως καταλληλότερη την προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της
πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της εκδρομής, που αναρτήθηκε απ’ το σχολείο και
εγγυάται την καλύτερη σε προσφερόμενες υπηρεσίες και ασφαλέστερη σε οργάνωση εκδρομή, σε
συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή στη συγκεκριμένη κατηγορία ξενοδοχείου, αυτήν του:
“ MATTHEOS TOURS ” με λεωφορείο 29 θέσεων, για το ξενοδοχείο “PALLADION***”, με τιμή
159€ το άτομο σε τρίκλινα με πρωινό και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές, και
εξουσιοδοτεί το Διευθυντή του ΓΕΛ Λουσικών να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής
σύμβασης ανάθεσης της διοργάνωσης της εκδρομής με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο.
Για το λόγο αυτό, συντάσσεται η πράξη αυτή και υπογράφεται.
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