
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Πράξη 23η

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση προσφορών για ΚΟΝΙΤΣΑ

Στην Πάτρα, σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:40, συνήλθε σε συνεδρίαση
ο Σύλλογος Διδασκόντων μετά από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Διευθυντή  κ. Τσάμπρα
Λάμπρου,  με  θέμα:  «Αξιολόγηση-επιλογή  της  πλέον  συμφέρουσας  προσφοράς  καθώς  και
επιλογή του  ταξιδιωτικού γραφείου  που θα πραγματοποιήσει  τη  μετακίνηση στην  Κόνιτσα
σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 252/13-2-2019 προκήρυξη».

Ο Σύλλογος ενημερώθηκε για τα κάτωθι:

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου και ώρα 12:30 συνεδρίασε στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου

ΕΠΑΛ Πάτρας η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των προσφορών, που ορίστηκε με την υπ’
αριθ. 17/13-2-2019 πράξη του Βιβλίου Πράξεων Διευθυντή, με θέμα το άνωθεν. Ο Διευθυντής κ.
Τσάμπρας Λάμπρος, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Η  Επιτροπή,  κρίνοντας  καθ’  όλα  νόμιμη  τη  διαδικασία  προκήρυξης  της  εκδρομής  και
σύμφωνη  με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΓΔ4/33120/28-2-2017  υπουργική  απόφαση,  προχώρησε  στη
διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

1. Παρέλαβε τέσσερις (4) κλειστές προσφορές από τα ακόλουθα ταξιδιωτικά γραφεία:  
i. VAVOULIS TOURS

ii. GERASIMOPOULOS TRAVEL SERVICE
iii. MATTHEOS TOURS
iv. TΣΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

2. Αποσφράγισε  τους  φακέλους  προσφοράς  που  κατατέθηκαν  από  τα  παραπάνω
ταξιδιωτικά γραφεία.

3. Εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών για να διαπιστώσει τη συμφωνία τους με τις
απαιτήσεις της προκήρυξης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ
ΑΧΑΪΑΣ. 

4. Διαπίστωσε ότι  όλα τα παραπάνω ταξιδιωτικά γραφεία πληρούν τις  εκ  του νόμου
προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα 

 Α. Την επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου  MATTHEOS TOURS, διότι  η προσφορά του
είναι σύμφωνη με τους όρους της προκήρυξης και είναι η πλέον συμφέρουσα.

 Β.  Εξουσιοδοτεί  τον  Διευθυντή  του  σχολείου  να  υπογράψει  με  τον  υπεύθυνο  του
ταξιδιωτικού γραφείου MATTHEOS TOURS τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους της προκήρυξης και την προσφορά του γραφείου. 

Ο Σύλλογος εγκρίνει  ομόφωνα  τις ενέργειες και αποφάσεις της Επιτροπής.                                   

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε η πράξη αυτή υπογράφεται: 
 
      Ο Διευθυντής Ο Υποδιευθυντής Οι καθηγητές και τα μέλη

της Επιτροπής

Υ   Υ
                                
       Τσάμπρας  Λάμπρος    Κόλλιας Θεόδωρος          

  Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πράξεων

Πάτρα, 21/02/2019

    Ο Διευθυντής

Τσάμπρας Λάμπρος
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