
Πράξη 9η  

Στο Καστρίτσι  και στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Καστριτσίου, σήμερα Παρασκευή 

23/12/2016 και ώρα 13:30, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την 

εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί στο CERN από 18/3/2017 έως 24/3/2017. Η επιτροπή 

συστάθηκε με την υπ. Αριθμ. 8/23-12-2016 πράξη του Διευθυντή Πολυχρονόπουλου Παναγιώτη, 

προκειμένου να προβεί στο άνοιγμα των προσφορών και την επιλογή του πρακτορείου οργάνωσης της εν 

λόγω μετακίνησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ. αριθμ. 129287/Γ2/10-11-11 απόφαση της 

Υφυπουργού Παιδείας. 

Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα σε κλειστούς 

φακέλους. Οι προσφορές είναι οι εξής: 

1. Manessis: υποβολή μιας πρότασης με κόστος α) για 30-35 μαθητές: 565 Ευρώ και β) για 36-42 

μαθητές: 530 Ευρώ  

2. Margelis travel: α) για 30-35 μαθητές: 520 Ευρώ ή β) για 36-42 μαθητές 490 Ευρώ 

3. Georgadas travel: α) για 30 μαθητές: 455 Ευρώ ή β) για 40 μαθητές: 416 Ευρώ 

Αφού η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές ήταν σφραγισμένες προχώρησε στο άνοιγμα κάθε μιας και 

στην ταξινόμηση τους κατά σειρά οικονομικότερης. Κατόπιν αξιολογήθηκαν οι προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Ως τελική επιλογή που ικανοποιούσε όσα η αναρτηθείσα προκήρυξη όριζε, σε συνδυασμό με το κόστος ανά 

μαθητή, προκρίθηκε η προσφορά του γραφείου Georgadas Travel, με κόστος α) για 30 μαθητές: 455 Ευρώ ή 

β) για 40 μαθητές: 416 Ευρώ ανά μαθητή. 

Η επιτροπή ταυτόχρονα διαπίστωσε ότι το πρακτορείο Georgadas travel διαθέτει το ειδικό σήμα 

λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ. 

Στο αρχείο του σχολείου και στο φάκελο Φ23 αρχειοθετήθηκαν οι προσφορές  του εν λόγω πρακτικού.  

Μετά τα παραπάνω εξουσιοδοτήθηκε ο διευθυντής του σχολείου να υπογράψει το σχετικό ιδιωτικό 

συμφωνητικό με το εν λόγω πρακτορείο και πάντα σύμφωνα με όσα η προαναφερθείσα απόφαση του 

υπουργείου ορίζει. 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται: 

 

Ο Διευθυντής        Τα μέλη 

Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος     Κάτσενος Ιωάννη 

        Κωστακοπούλου Ευγενία 

        Παναγοπούλου Μαρία 

        Συμεωνίδης Γρηγόριος 

        Πλιάγκου Ευγενία 

        Ταμπακάς Τηλέμαχος 


