Ανάρτηση Απόφασης επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών της τριήμερης εκπαιδευτικής
μετακίνησης στην Αθήνα
Στο Κάτω Καστρίτσι και στο Γραφείο του Διευθυντή
του Γενικού Λυκείου Καστριτσίου την Τρίτη 21/02/2017,
και ώρα 12:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή
αξιολόγησης προσφορών για την τριήμερη εκπαιδευτική
μετακίνηση που θα πραγματοποιηθεί από 17/03/2017 έως
και 19/03/2017, στην Αθήνα. Η επιτροπή συστάθηκε με
την υπ’ αριθμ. 13/21-02-2017 πράξη του Διευθυντή
Πολυχρονόπουλου Παναγιώτη, προκειμένου να προβεί στο
άνοιγμα των προσφορών και την επιλογή του πρακτορείου
οργάνωσης σύμφωνα με όσα η Γ2/12928/10-11-2011
απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. ορίζει.
Ο κ. Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για όσα η
παραπάνω απόφαση ορίζει και στη συνέχεια ανακοίνωσε
ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές σε
κλειστούς φακέλους, γεγονός που η επιτροπή διαπίστωσε.
Οι προσφορές που κατατέθηκαν και που διατηρούνται
στο αρχείο του σχολείου μας ήταν: 1)Margelis Travels 2)
Kavallieratos Tours 3) Katsoulis Tours. Η επιτροπή
αξιολόγησης των προσφορών, αφού διαπίστωσε ότι όλες
ήταν σφραγισμένες, προχώρησε στο άνοιγμα της κάθε μιας
και στην ταξινόμησή τους κατά σειρά οικονομικότερης.
Κατόπιν αξιολογήθηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.
Ως τελική επιλογή, που ικανοποιούσε όσα η
αναρτηθείσα προκήρυξη όριζε, σε συνδυασμό με το ανά
μαθητή κόστος, προκρίθηκε ομόφωνα- όπως καταγράφεται
στην πράξη υπ’ αριθμ. 14/21-02-2017 του Βιβλίου
Πρακτικών του Διευθυντή- η προσφορά του πρακτορείου
Kavallieratos Tours.
Στο αρχείο του σχολείου μας και στο φάκελο 23
αρχειοθετούνται οι προσφορές του εν λόγω πρακτικού.
Μετά
τα
παραπάνω
εξουσιοδοτήθηκε
o
κ.
Πολυχρονόπουλος Παναγιώτης να συνυπογράψει το
σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό με το συγκεκριμένο

πρακτορείο και σύμφωνα πάντα με όσα η προαναφερθείσα
απόφαση του υπουργού ορίζει. Ως εκπρόσωποι των
μαθητών υπογράφουν οι μαθητές Μεγαλοοικονόμου
Αθανασία και Παπαδέα Σταυρούλα. Η
εκδρομή
θα
πραγματοποιηθεί
στο
πλαίσιο
του
εγκεκριμένου
προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας «Τη γλώσσα μου
έδωσαν ελληνική» που υλοποιείται στο σχολείο μας.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και
υπογράφεται.
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