
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Πράξη  3
η
/01-4-2019: Αξιολόγηση  προσφορών  για  την ημερήσια 

εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Λακκόπετρας  στη Λευκάδα» 

 

 

Στη Λακκόπετρα και στο Γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Λακκόπετρας, 

σήμερα 01/4/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:10΄ 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 ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη και των 

τριών τάξεων του Γυμνασίου Λακκόπετρας στη Λευκάδα. 

Κατατέθηκαν μία (1) προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο και δύο (02) προσφορές 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Οι προσφορές τουριστικών γραφείων οι οποίες υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου δεν έγιναν δεκτές - σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 
 

Επομένως,  

Η επιτροπή  αποσφράγισε  τον ένα και μοναδικό  φάκελο της προσφοράς: 

1. GERASIMOPOULOS Travel 

Η Διευθύντρια αρίθμησε, μονόγραψε, κατέγραψε τη μία (01) προσφορά. Έπειτα από 

έλεγχο των εγγράφων που κατέθεσε το παραπάνω ταξιδιωτικό γραφείο, η επιτροπή 

αξιολόγησης ομόφωνα αποφασίζει:  
 

Για την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου στη Λευκάδα: 1. δέχεται ως 

κατάλληλη την προσφορά και ότι πληροί τους όρους πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη 

διοργάνωση της εκδρομής, συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα και εγγυάται την 

ασφαλή μεταφορά, την προσφορά του Τουριστικού Γραφείου «GERASIMOPOULOS 

Travel», με 1 λεωφορείο 54 θέσεων, 2. αναθέτει στο παραπάνω Γραφείο την 

πραγματοποίηση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στη Λευκάδα και  3. 

εξουσιοδοτεί τη Διευθύντρια του Γυμνασίου  Λακκόπετρας κ. Αναγνώστου Λαμπρινή 
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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 


