
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Πράξη  2
η
/22-2-2019: Αξιολόγηση  προσφορών  για  την τριήμερη 

επίσκεψη του Γυμνασίου Λακκόπετρας  στην Κόνιτσα» 

 

 

Στη Λακκόπετρα και στο Γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Λακκόπετρας, 

σήμερα 22-2-2019 και ώρα 13:30΄ μ.μ. συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης των 

προσφορών αποτελούμενη από τους:  

1. Αναγνώστου Λαμπρινή, Διευθύντρια και Πρόεδρο της επιτροπής αξιολόγησης και  

2. Μέλη: α. Παπαγιαννοπούλου Γεωργία, ΠΕ02, εκπαιδευτικό 

 β. Νάνο Μιχαήλ, ΠΕ03, εκπαιδευτικό 

  γ. Παπαντζίκου Αδαμαντία,  Πρόεδρο του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου  

και 

                δ. Νεζερίτη Βενετία, Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

Γυμνασίου Λακκόπετρας, 

για την αξιολόγηση προσφορών για την τριήμερη επίσκεψη στην Κόνιτσα. 

Κατατέθηκαν 2 προσφορές σε σφραγισμένους φακέλους και μία προσφορά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Η προσφορά τουριστικού γραφείου η οποία υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου δεν έγινε δεκτή. 
 

Επομένως,  

Η επιτροπή  αποσφράγισε  τους  φακέλους των προσφορών με  την ακόλουθη σειρά: 

1. GERASIMOPOULOS Travel 

2. RANIA TOURS 

Η Διευθύντρια αρίθμησε, μονόγραψε, κατέγραψε τις 2 προσφορές με τη σειρά που 

ανοίχθηκαν. Έπειτα από έλεγχο των εγγράφων και αξιολόγηση των προσφορών που 

κατέθεσαν τα παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία, η επιτροπή αξιολόγησης ομόφωνα 

αποφασίζει:  
 

Για την τριήμερη επίσκεψη στην Κόνιτσα: α. δέχεται ως καταλληλότερη προσφορά η 

οποία πληροί τους όρους πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της εκδρομής, 

συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα και εγγυάται την ασφαλή μεταφορά με την 

πλέον συμφέρουσα τιμή, την προσφορά του Τουριστικού Γραφείου 

«GERASIMOPOULOS Travel», με 1 λεωφορείο 50 θέσεων, 2. αναθέτει στο 

παραπάνω Γραφείο την πραγματοποίηση της τριήμερης εκδρομής στην Κόνιτσα και  3. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ 
 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ          : Π.Ε.Ο ΠΑΤΡΩΝ - ΑΡΑΞΟΥ  
  Τ.Κ. -ΠΟΛΗ        : 25200.  
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 2693051166 ΦΑΞ:2693051867 
 E-mail: mail@gym-lakkop.ach.sch.gr 

      ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ, 25/02/2019  

      Αριθ. Πρωτ. : 74 

 

Προς:  

 

ΔΔΕ  ΑΧΑΪΑΣ 

      

 

 



εξουσιοδοτεί τη Διευθύντρια του Γυμνασίου  Λακκόπετρας κ. Αναγνώστου Λαμπρινή 

να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης της διοργάνωσης των 

μετακινήσεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων με το  Τουριστικό Γραφείο 

«GERASIMOPOULOS Travel». 
 

Για το λόγο αυτό συντάσσεται και υπογράφεται η πράξη αυτή. 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

 

Αναγνώστου  Λαμπρινή                                     Παπαγιαννοπούλου Γεωργία  

                                                         Νάνος Μιχαήλ 

                  Παπαντζίκου Αδαμαντία 

                                                              Νεζερίτη Βενετία 
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