ΠΡΑΞΗ 26η
του Βιβλίου Πράξεων του Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Σερρών
Σήμερα 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο γραφείο της γραμματείας του 2ου
Γενικού Λυκείου Σερρών, συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας του Σχολείου κυρίας
Βασιλικής Κούλα, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων (πράξη Διευθυντή
25η/17-4-2019) για τη μετακίνηση των μαθητών της Γ΄ τάξης Λυκείου στο Ολυμπιακό Μουσείο
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης στις 10/05/2019.
Η επιτροπή αποτελείται από τους:
1.
Κούλα Βασιλική, Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών,
2.
τους εκπαιδευτικούς:
α) Ζουρνατζή Σουλτάνα, κλ. ΠΕ02, συνοδό στη διδακτική επίσκεψη
β) Τσαλμπούρη Χρήστο, κλ. ΠΕ04.01, συνοδό στη διδακτική επίσκεψη
3.
Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων: Ασπογαλή Ελένη,
5.
Εκπροσώπους των μαθητών/μαθητριών:
α) Δάρατζη Αικατερίνη, πρόεδρο του τμήματος Γ1,
β) Κουτσούρη Αικατερίνη, πρόεδρο του τμήματος Γ2,
γ) Μπίκου Αρετή, πρόεδρο του τμήματος Γ3
δ) Παπαδόπουλο Σάββα, πρόεδρο του τμήματος Γ4,
ε) Τσιπίδη Κωνσταντίνο, πρόεδρο του τμήματος Γ5,
των οποίων η ψήφος προσμετράται ως μία ψήφος.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
α) τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου (Υπουργική Απόφαση
33120//ΓΔ4 του ΥΠΠΕΘ, ΦΕΚ 681/6-3-2017, τ. Β΄),
β) τους όρους της με αριθμ Πρωτ. 503/12-04-2019 πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς,
γ) την προσφορά του Ταξιδιωτικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ν. Σερρών, που προσφέρει δύο λεωφορεία των 50
θέσεων στην τιμή των 250 € έκαστο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
δ) την ασφάλεια και το συμφέρον των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου, καθώς και την
αξιοπιστία των πρακτορείων, μελέτησε διεξοδικά την παραπάνω προσφορά και
αποφάσισε ομόφωνα
να την επιλέξει, διότι είναι συμφέρουσα οικονομικά προσφορά, δεν υπάρχει άλλη προσφορά και το
χρονικό διάστημα μέχρι τη μετακίνηση των μαθητών, λόγω της μεσολάβησης των διακοπών του Πάσχα,
δεν επαρκεί για επαναπροκήρυξη.
Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται:
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