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ΚΟΙΝ.: 
 

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Στην Αιγείρα σήμερα ημέρα Παρασκευή 10-03-2017 και ώρα 10:00 π.μ. 
συνεδρίασαν στο γραφείο του Διευθυντή Γενικού Λυκείου Αιγείρας οι σύλλογοι 
του Γυμνασίου και Λυκείου Αιγείρας μετά από πρόσκληση των Διευθυντών, 
για την αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων, για την 
μετακίνηση των μαθητών των δύο σχολείων (ΓΕΛ Αιγείρας κσι Γυμνάσιο 
Αιγείρας) για την μονοήμερη εκδρομή τους στο Ναύπλιο στις 05/04/2017. 
Οι σύλλογοι αφού έλαβαν υπ' όψη τους την ΥΑ 33120/ΓΔ4/6 – 3 - 2017 που 
αφορά τις εκδρομές-μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών, τις 
σφραγισμένες προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων: 
1. Vavoulis tours  (910 €) 
2. Matthaios tours (800 €) 
και μετά από αναλυτικό έλεγχο των προσφορών, συζήτηση επί των 
προσφερομένων τιμών και υπηρεσιών και με βάση το περιεχόμενο της από 
Φ.23.5.204 28 - 01/03/2017 προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
αποφάσισαν  

ομόφωνα 
να δεχθούν ως καταλληλότερη προσφορά που θα εγγυάται την καλύτερη σε 
παρεχόμενες υπηρεσίες σε συνδυασμό με την πλέον συμφέρουσα τιμή στις 
πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις, την προσφορά του Matthaios tours και 
εξουσιοδοτούν τoν Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Αιγείρας να προχωρήσει 
στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την ανάθεση της διοργάνωσης της 
εκδρομής. 

Δίνονται τρεις ημέρες παράταση, μέχρι 14/03/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. 
για υποβολή ένστασης. Σε περίπτωση μη υποβολής, αυτοδίκαια θα κληθεί ο 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΑΙΓΕΙΡΑ, 10/03/2017 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε. & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
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εκπρόσωπος του γραφείου του πρακτορείου του Matthaios tours στο σχολείο 
για την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Οι προσφορές φυλάσσονται σε φάκελο εκδρομής στο σχολείο. 
Για το θέμα αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 

Οι καθηγητές 

 
 

 

Oι Διευθυντές 
 

 

 

 

 

Παναγιωτακόπουλος Ανδρέας 
Φιλόλογος 

Διαμαντόπουλος Ανδρέας 
Μαθηματικός 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Αιγείρα, 10-03-2017 

 
Ο Διευθυντής 

 
Παναγιωτακόπουλος Ανδρέας 

Φιλόλογος 


