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ΘΕΜΑ:  
Σελική Ανάθεςη εκδρομήσ τησ Γ΄ τάξησ των ςχολείων 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρπενηςίου και 
Γυμναςίου – Λ.Σ. Ραπτοποφλου, ςτην Κζρκυρα. 

 

φμφωνα με την Τ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 681/τ.Βϋ/6-3-2017) βάςει τησ οποίασ ζγινε 
η πρόςκληςη ενδιαφζροντοσ και τησ Τ.Α. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456/τ.Βϋ/13-2-2020) που ιςχφει 
ανακοινϊνεται ότι ςτο 1Ο ΕΠΑ.Λ. Καρπενηςίου, κατόπιν τησ ςχετικήσ προκήρυξησ, ζγινε η 
αξιολόγηςη των προςφορϊν από την επιτροπή που ςυςτήθηκε από τη διευθφντρια του 1ου 
ΕΠΑ.Λ. Καρπενηςίου (πράξη 4η/5-2-2020)για αυτό το ςκοπό. Η διοργάνωςη τησ πενθήμερησ 
εκπαιδευτικήσ εκδρομήσ τησ Γ ΄τάξησ  των ςχολείων, του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενηςίου και του 
Γυμναςίου – Λ.Σ. Ραπτοποφλου ςτην Κζρκυρα, ανατζθηκε ςτο ταξιδιωτικό γραφείο Lokris 
Travel κρίνοντασ την προςφορά του τελευταίου ωσ:  

 απόλυτα ςφμφωνη με τισ προχποθζςεισ τησ ςχετικήσ πρόςκληςησ εκδήλωςησ 
ενδιαφζροντοσ, και 

 την πλζον ςυμφζρουςα οικονομικά.  

Μετά την ζνςταςη που υπζβαλε το πρακτορείο Alkyoni Travel, η επιτροπή ςυνεδρίαςε εκ 
νζου τη Δευτζρα 17/2/2020 και ϊρα 13.45 μ.μ. , για να εξετάςει την ζνςταςη. Η ζνςταςη 
απορρίφθηκε ομόφωνα από την επιτροπή, καθϊσ δεν εξζλειψαν οι λόγοι για τουσ οποίουσ 
είχε αρχικά απορριφθεί η προςφορά του πρακτορείου Alkyoni Travel, δεδομζνου ότι δεν 
είναι δυνατόν ςτην παροφςα φάςη τησ διαδικαςίασ να γίνουν δεκτά από την επιτροπή 
ςτοιχεία προςφοράσ, καθϊσ η κατάθεςή τουσ είναι εκπρόθεςμη.  

Ωσ εκ τοφτου η πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή τησ Γϋ τάξησ του 1ου ΕΠΑ.Λ Καρπενηςίου 
και του Γυμναςίου-Λ.Σ. Ραπτοποφλου ςτην Κζρκυρα ανατίθεται οριςτικά ςτο ταξιδιωτικό 
γραφείο Lokris Travel.  

 

 
 

 
 

 
 

                                               Η διευθφντρια  
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