
 ΠΡΑΞΗ 34η  του Βιβλίου Πράξεων Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Σερρών  
 Σήμερα 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 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 33η/28-6-2019) για την επίσκεψη τεσσάρων εκπαιδευτικών στην πόλη Κάουνας της Λιθουανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ KA2 με κωδικό: 2018-1-RO01-KA229-

049057_4 και τίτλο: «Useful Methods to combat violence in Schools», από τις 08/09/2019 έως τις 14/09/2019. 
 Η επιτροπή αποτελείται από τους: 
1. Κούλα Βασιλική, κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, 
2. Αγγειοπλάστη Αθανάσιο, κλ. ΠΕ86, Υποδιευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, υπεύθυνο των Προγραμμάτων ERASMUS+ KA2, 
3. Μανούκη Παγώνα, κλ. ΠΕ06, εκπαιδευτικό του 2ου ΓΕΛ Σερρών,  
4. Στεφανάκη Στέφανο, Αντιπρόεδρο και εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου ΓΕΛ Σερρών. 
 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. 924/21-06-2019 πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, γ) τις προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων:  
 

1. SIRRIS TOURS προσφορά μετακίνησης αεροπορικώς στην τιμή των 320 ευρώ ανά άτομο- συνολικό κόστος: 1280 ευρώ, (μετάβαση στις 07/09/2019: Θεσσαλονίκη – Κοπεγχάγη - Κάουνας και επιστροφή στις 14/09/2019: Κάουνας – Κοπεγχάγη – Θεσσαλονίκη), 

 

2.  SIRRIS TOURS προσφορά μετακίνησης αεροπορικώς στην τιμή των 450 ευρώ ανά άτομο- συνολικό κόστος: 1880 ευρώ, (μετάβαση στις 08/09/2019:: Θεσσαλονίκη – Αθήνα - Βαρσοβία - Κάουνας και επιστροφή στις 14/09/2019: Κάουνας – Κοπεγχάγη – Θεσσαλονίκη), 

 

3.  SIRRIS TOURS προσφορά μετακίνησης αεροπορικώς στην τιμή των 410 ευρώ ανά άτομο- συνολικό κόστος: 1640 ευρώ, (μετάβαση στις 08/09/2019: Σέρρες 
- Σόφια οδικώς & αεροπορικώς: Σόφια – Βαρσοβία - Κάουνας και επιστροφή αεροπορικώς στις 14/09/2019: Κάουνας – Κοπεγχάγη – Θεσσαλονίκη), 

 

4.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΟΓΛΟΥ προσφορά μετακίνησης αεροπορικώς στην τιμή των 1698 ευρώ συνολικά, (μετάβαση στις 08/09/2019: Σέρρες - Σόφια οδικώς & αεροπορικώς: Σόφια – Βαρσοβία - Κάουνας και επιστροφή αεροπορικώς στις 14/09/2019: Κάουνας – Βαρσοβία 



– Σόφια & οδικώς Σόφια - Σέρρες), 

 δ) την ασφάλεια και το συμφέρον των  εκπαιδευτικών του σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων, μελέτησε διεξοδικά τις παραπάνω τέσσερις (4) προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων και  
 

α π ο φ ά σ ι σ ε  ο μ ό φ ω ν α  

 να επιλέξει την προσφορά με αύξοντα αριθμό 3, δηλαδή το γραφείο SIRRIS TOURS, διότι από τις προσφορές που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά.  

 

 Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται: 
 Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης   Η Διευθύντρια 

 Αγγειοπλάστης Αθανάσιος Μανούκη Παγώνα      Βασιλική Κούλα Στεφανάκης Στέφανος        Φιλόλογος 

 

 

 

 

 


