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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο για την εκδρομή στην Πελοπόννησο Μαθητών της Α’ Τάξης.
Πράξη της Επιτροπής, στο Βιβλίο Πράξεων της Δ/ντριας με ΑΡΙΘΜΟ: 22 και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1-2-2018

Θέμα : «Αξιολόγηση προσφορών για την πραγματοποίηση εκδρομής στην
Πελοπόννησο Μαθητών της Α’ Τάξης.»
Σήμερα 1-2-2018 ημέρα Πέμπτη, συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή
του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνης η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, που ορίστηκε με τη

υπ’ αριθ. 21/1-2-18, Πράξη της Δ/ντριας του 3ου Γενικού Λυκείου Ρεθύμνης, για την ανάθεση,
της Διεξαγωγής Οργανωμένης Εκπαιδευτικής Εκδρομής, πολυήμερης διάρκειας, με παρόντες
τους :
1)
2)
3)
4)
5)

Πετρακάκη Αναστασία, Δ/ντρια, ως Πρόεδρος
Αμερικάνου Παναγιώτα, Μέλος του Συλ.Γονέων & Κηδ., ως Μέλος
Αλεξανδράκης Ιωάννης, Πρόεδρο του 15μελούς, ως Μέλος
Πουλοπούλου Βασιλική Διδάσκουσα, ως Μέλος
Μελιντζή Ιωάννα Διδάσκουσα, ως Μέλος

Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

κρίνοντας καθ’ όλα νόμιμη τη διαδικασία προκήρυξης της εκδρομής και σύμφωνη με την 1) ΥΑ
129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011) και 2) ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (ΦΕΚ
681/τ.Β’/06-03-2017)
• που αφορούν στις εκδρομές –μετακινήσεις των μαθητών .
αφού παρέλαβε μία (1) κλειστή προσφορά από εκπρόσωπο του πρακτορείου :
1.

•
•

WAY TRAVEL – Ρέθυμνο (με αριθ.πρωτ. εισόδου: Φ.23/56/1-2-18)

Αποσφράγισε το φάκελο προσφοράς που κατατέθηκε από το παραπάνω (1) Τουριστικό Ταξιδιωτικό Γραφείο και μονόγραψε κάθε σελίδα της Προσφοράς.
Εξέτασε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών για να διαπιστώσει την συμφωνία τους
με τις απαιτήσεις της προκήρυξης , όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ΔΔΕ
Ρεθύμνου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα ότι η προσφορά του πρακτορείου WAY TRAVEL, είναι σύμφωνη με
τους όρους της προκήρυξης , είναι συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς και επίσης παρέχει
ασφάλεια και εγγυήσεις για την σωστή και ομαλή πραγματοποίηση της εκδρομής.
Η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της Διεξαγωγής, Οργανωμένης Εκπαιδευτικής
Εκδρομής, στην Πελοπόννησο Μαθητών της Α’ Τάξης, στο Τουριστικό – Ταξιδιωτικό Γραφείο
WAY TRAVEL (Παυλιδάκη Μαρία) με τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των
172 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανά μαθητή και εξουσιοδοτεί την Δ/ντρια του Σχολείου να

υπογράψει τη σχετική σύμβαση με την εκπρόσωπο του πρακτορείου Παυλιδάκη Μαρία, σύμφωνα
με τους όρους της προκήρυξης και την προσφορά του πρακτορείου.
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Επισυνάπτεται η πρωτότυπη προσφορά του Πρακτορείου.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η Πράξη αυτή στο Βιβλίο Πράξεων της Δ/ντριας και αφού
διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Η Επιτροπή

1) Πετρακάκη Αναστασία, Πρόεδρος
2) Αμερικάνου Παναγιώτα, Μέλος
3) Αλεξανδράκης Ιωάννης, Μέλος
4) Πουλοπούλου Βασιλική Μέλος
5) Μελιντζή Ιωάννα Διδάσκουσα, Μέλος

