
 ΠΡΑΞΗ 15η του Βιβλύου Πρϊξεων του Διευθυντό του 2ου ΓΕΛ ερρών  
 όμερα 8 Υεβρουαρύου 2019, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 13:30 ςτο γραφεύο τησ γραμματεύασ του 2ου Γενικού Λυκεύου ερρών, ςυνόλθε ύςτερα από πρόςκληςη τησ Διευθύντριασ του χολεύου κυρύασ Βαςιλικόσ Κούλα, η επιτροπό αξιολόγηςησ προςφορών των ταξιδιωτικών γραφεύων (πρϊξη Διευθυντό 14η/8-2-2019) για την επύςκεψη επτϊ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών ςτην πόλη SlupskτησΠολωνύασ ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ ERASMUS+ KA2 με κωδικό: 2017-1-ESO1-KA219-

038496_2 και τύτλο: «MobileAPPSLearnTodayApplyTomorrow»,  ςτισ 31/03/2019 – 06/04/2019. Η επιτροπό αποτελεύται από τουσ: 
1. Κούλα Βαςιλικό, κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκεύου ερρών, 
2.  Αγγειοπλϊςτη Αθανϊςιο, κλ. ΠΕ86, Τποδιευθυντό του 2ου Γενικού Λυκεύου ερρών, υπεύθυνο των Προγραμμϊτων ERASMUS+ KA2, 

4. Σουσ εκπαιδευτικούσ του 2ου ΓΕΛ ερρών: Μαγδανοζύδου Βικτωρύα , κλ. ΠΕ02 , και Σαχτςύδου Γεςθημανό , κλ. ΠΕ06 ,  

5. Εκπρόςωπο του υλλόγου Γονϋων και Κηδεμόνων: Δαλγκύτςη Αθανϊςιο, 
6.  Εκπροςώπουσ των μαθητών/μαθητριών: Κουλακύδη Βαςύλειο, μαθητό τησ Β΄ Λυκεύου και Πϊνου Φρυςό, μαθότρια τησ Β΄ Λυκεύου, των οπούων η ψόφοσ προςμετρϊται ωσ μύα ψόφοσ.  
 Η επιτροπό αφού ϋλαβε υπόψη α) τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ που αφορούν ςτη διαδικαςύα επιλογόσ πρακτορεύου (Τπουργικό Απόφαςη 33120//ΓΔ4 του ΤΠΠΕΘ, ΥΕΚ 681/6-3-2017, τ. Β΄), β) τουσ όρουσ τησ με αριθμΠρωτ. 96/4-2-2019 πρόςκληςησ κατϊθεςησ οικονομικόσ προςφορϊσ, γ) τισ προςφορϋσ των παρακϊτω ταξιδιωτικών γραφεύων:  
 

1. ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΘΩΜΟΓΛΟΤ προςφορϊ επτϊ αεροπορικών ειςιτηρύων με μύα χειραποςκευό και μύα αποςκευό ϋωσ 20 κιλϊ ανϊ ϊτομο ςτην τιμό των 2041 ευρώ ςυνολικϊ 

2. SIRRISTOURS, προςφορϊ επτϊ αεροπορικών ειςιτηρύων με χειραποςκευό και μύα αποςκευό ϋωσ 23 κιλϊ ανϊ ϊτομο ςτην τιμό των 1225 ευρώ ςυνολικϊ (απευθεύασ πτόςη) 

3. SIRRISTOURS, προςφορϊ επτϊ αεροπορικών ειςιτηρύων με χειραποςκευό και μύα αποςκευό ϋωσ 23 κιλϊ ανϊ ϊτομο ςτην τιμό των 1225 ευρώ ςυνολικϊ (μϋςω Αθηνών) 

4. SIRRISTOURS, προςφορϊ επτϊ αεροπορικών ειςιτηρύων με χειραποςκευό και μύα αποςκευό ϋωσ 23 κιλϊ ανϊ ϊτομο ςτην τιμό των 1260 ευρώ ςυνολικϊ 

5. SIRRISTOURS, προςφορϊ επτϊ αεροπορικών ειςιτηρύων με χειραποςκευό και μύα αποςκευό ϋωσ 20-23 κιλϊ ανϊ ϊτομο ςτην τιμό των 1540 ευρώ ςυνολικϊ 

6. DROMEASTRAVELπροςφορϊ επτϊαεροπορικών ειςιτηρύων με μύα χειραποςκευό και μύα αποςκευό ϋωσ 20 κιλϊ ανϊ ϊτομο ςτην τιμό των 1806 ευρώ ςυνολικϊ 

7. MAZI προςφορϊ επτϊ αεροπορικών ειςιτηρύων με μύα χειραποςκευό και μύα 



αποςκευό ϋωσ 20 κιλϊ ανϊ ϊτομο ςτην τιμό των 1960 ευρώ ςυνολικϊ 

 δ) την αςφϊλεια και το ςυμφϋρον των  εκπαιδευτικών του χολεύου και την αξιοπιςτύα των πρακτορεύων, μελϋτηςε διεξοδικϊ τισ παραπϊνω επτϊ (7) προςφορϋσ των ταξιδιωτικών γραφεύων και  
 

α π ο φ ά σ ι σ ε  ο μ ό φ ω ν α  

 να επιλϋξει την προςφορϊ με αύξοντα αριθμό 2, δηλαδό το γραφεύο SIRRISTOURS, διότι εύναι η οικονομικϊ πιο ςυμφϋρουςα προςφορϊ και προςφϋρει απευθεύασ πτόςεισ ςε αεροδρόμιο κοντϊ ςτον προοριςμό.  
 Για τον λόγο αυτό ςυντϊχθηκε αυτό η πρϊξη και υπογρϊφεται: 
 Σα μϋλη τησ Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ  Η Διευθύντρια 

 

 Αγγειοπλϊςτησ Αθανϊςιοσ    Βαςιλικό Κούλα Μαγδανοζύδου Βικτωρύα        Υιλόλογοσ Σαχτςύδου Γεςθημανό     Δαλγκύτςησ Αθανϊςιοσ Κουλακύδησ Βαςύλειοσ Πϊνου Φρυςό 

 

 

 

 

 


