
Αντίγραφο Πράξης 37  η     

 Θέμα: «Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αφορούν σε σχολικό περίπατο με μετακίνηση των 

μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Δρεπάνου, στο Άργος στις 08/03/2018».

Σήμερα  στις  26  Φεβρουαρίου  2018,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  13.10  συγκεντρώθηκε  ο  Σύλλογος 

Διδασκόντων σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας του σχολείου, με θέμα:  «Αξιολόγηση 

των οικονομικών προσφορών που αφορούν σε σχολικό περίπατο-μετακίνηση (άρθρο 1) των μαθητών και 

των συνοδών εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Δρεπάνου, στο Άργος στις 08/03/2018».

Από τη  συνεδρίαση απουσίαζαν  η  εκπ/κός  Ταυλαράκη  Γεωργία και  ο  εκπ/κός  Αντωνόπουλος  Νικόλαος 
ευρισκόμενοι σε αναρρωτική άδεια.

Καθήκοντα γραμματέα άσκησε η εκπαιδευτικός κ. Μπέκα Μαρία.

Ο σύλλογος διδασκόντων αφού έλαβε υπόψη του τα κατωτέρω:

1) Την  με  αρ.  πρωτ.  33120/ΓΔ4/28-2-2017  Υ.Α.  ΥΠ.Π.Ε.Θ  με  θέμα  «Εκδρομές−Μετακινήσεις 

μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και 

εκτός της χώρας». 

2) Την με αρ. 36η/20-02-2018 πράξη του συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου Δρεπάνου με 

θέμα «Προγραμματισμός σχολικού περιπάτου με μετακίνηση στο Άργος στις 08/03/2018».

3) Την  με  αρ.  πρωτ.  105/20-02-2018  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  όπως  αυτή 

αναρτήθηκε στις 20-02-2018 στην ιστοσελίδα/ιστολόγιο του σχολείου.

4) Την ημερομηνία και ώρα υποβολής της κάθε οικονομικής προσφοράς.

Η Διευθύντρια ενημέρωσε τα μέλη του Συλλόγου ότι δεν υποβλήθηκε καμία οικονομική προσφορά για το 

σχολικό περίπατο με μετακίνηση που έχει προγραμματιστεί για τις 08/03/2018 με προορισμό το Άργος. Για  

το λόγο αυτό εισηγείται την επαναπροκήρυξη της εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών την Παρασκευή 02/03/2018 και ώρα 12.00. 

Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων ομόφωνα ενέκριναν την εισήγηση της Διευθύντριας και αποφασίζουν 

την  επαναπροκήρυξη  της  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  τη  μετακίνηση  των  μαθητών  και  συνοδών 

εκπαιδευτικών στο Άργος την Πέμπτη, 08/03/2018 και αποφάσισαν πως αν δεν υποβληθούν και πάλι τρεις 

προσφορές, ο μειοδοτικός διαγωνισμός θα κριθεί άγονος και θα γίνει απευθείας  ανάθεση.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη και υπογράφεται: 

                  Η Δ/ντρια

           ΚΑΡΑΙJKΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Σελίδα: 1 από 1

              Οι καθηγητές/τριες

1. Αντώνογλου Μιχαήλ

2. Καφεντζή Θεοδώρα

3. Κολοβού Αλεξάνδρα

4. Μπέκα Μαρία

5. Τσακάλη Μαρία

6. Δρίτσας Γεώργιος

7. Λαμπριανίδου Αναστασία


