
 ΠΡΑΞΗ  3η   του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ Σερρών  
 Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή 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 Διευθύντριας 2η/27-9-2019) για την επίσκεψη τριών εκπαιδευτικών στην πόλη Aksaray της Τουρκίας στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ KA2 με κωδικό: 2017-1-TRO1-KA219-045616_3 και τίτλο: «The Footprints of Climate Change from Anatolia to Europe», από τις 21/10/2019 έως τις 24/10/2019. 

 Η επιτροπή αποτελείται από τους: 
1. Κούλα Βασιλική, κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, 
2.  Τσιαούση Κωνσταντινιά, κλ. ΠΕ78, Υποδιευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας, 
3. Αγγειοπλάστη Αθανάσιο, κλ. ΠΕ86, Υποδιευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, υπεύθυνο των Προγραμμάτων ERASMUS+ KA2, 
4. την εκπαιδευτικό του 2ου ΓΕΛ Σερρών: Μανούκη Παγώνα, κλ. ΠΕ06, μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας, και  
5. την Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων: Ασπογαλή Ελένη. 
 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. 1336/23-9-2019 πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, γ) τις προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων:  
 

1. SIRRIS TOURS, προσφορά τριών αεροπορικών εισιτηρίων με μία χειραποσκευή και μία αποσκευή έως 20 κιλά ανά άτομο στην τιμή των 860 ευρώ συνολικά + 50 ευρώ συνολική τιμή ασφαλίστρων = 910 ευρώ συνολικό κόστος,   
5. MAZI προσφορά τριών αεροπορικών εισιτηρίων με μία χειραποσκευή και μία αποσκευή έως 20 κιλά ανά άτομο στην τιμή των 975 ευρώ συνολικά, 

 δ) την ασφάλεια και το συμφέρον των  εκπαιδευτικών του Σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων, μελέτησε διεξοδικά τις παραπάνω δύο (2) 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 1, δηλαδή το γραφείο SIRRIS TOURS, διότι η παραπάνω προσφορά είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά.  

 Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται: 



 Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  Η Διευθύντρια 

 Τσιαούση Κωνσταντινιά Αγγειοπλάστης Αθανάσιος    Βασιλική Κούλα Μανούκη Παγώνα         Φιλόλογος   Ασπογαλή Ελένη 

 


