
Πράξη 
η
 08 03 2019 

Θέκα: « Πεξί αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ γηα Πξαγκαηνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο 

ημερήζιας μεηακίνηζης ζηελ Δηαηξεία Αλδξνκέδα, Ιρζπνγελλεηηθόο ζηαζκόο 

Βόληηζαο  (ηνκέαο γεσπνλίαο ηκήκαηα ΒΓΛ1 θαη ΒΓΛ2) καιζηο ΚΠΕ Αράτθοσ 

(ομάδα Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης ημήμα ΓΓ2).ηνπ ΔΝ.Δ.ΔΓΤ.-Λ. ΠΑΣΡΩΝ ζηηο 

26/03/2019» 

ηελ Πάηξα Αραΐαο ζήκεξα Παξαζθεπή 08-03-2019 θαη ώξα 12:00 κ.κ. ζην 

γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ ΔΝ.Δ.ΔΓΤ.-Λ. ΠΑΣΡΩΝ ζπγθξόηεζεθε επηηξνπή 

αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ θαη επηινγήο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξάο αιιά θαη ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή 

πξνθύξεμε πξνζθνξάο γηα Πξαγκαηνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο ημερήζιας μεηακίνηζης 

ζηελ Δηαηξεία Αλδξνκέδα, Ιρζπνγελλεηηθόοζηαζκόο Βόληηζαο  (ηνκέαο γεσπνλίαο 

ηκήκαηα ΒΓΛ1 θαη ΒΓΛ2) καιζηο ΚΠΕ Αράτθοσ (ομάδα Περιβαλλονηικής 

Εκπαίδεσζης ημήμα ΓΓ2).ηνπ ΔΝ.Δ.ΔΓΤ.-Λ. ΠΑΣΡΩΝ ζηηο 26/03/2019, ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεη ην ζρνιείν καο, απνηεινύκελε από ηνπο θθ. ΛΤΡΗ ΘΔΟΓΩΡΟ, 

Γηεπζπληή ηνπ ΔΝΔΔΓΤΛ ΠΑΣΡΩΝ θαη Πξόεδξν ηεο επηηξνπήο, 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ππνδηεπζπληή θιάδνπ ΠΔ 11.50 ηνπ ΔΝΔΔΓΤΛ 

ΠΑΣΡΩΝ,  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΙΑ εθπαηδεπηηθό θιάδνπ ΠΔ 03.50 ηνπ 

ΔΝΔΔΓΤΛ ΠΑΣΡΩΝ, ΝΣΙΝΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ , Γξακκαηέα ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θ 

Κεδεκόλσλ ηνπ ΔΝΔΔΓΤΛ ΠΑΣΡΩΝ, δηόηη ε Πξόεδξνο Αλαδηώηε Αηθαηεξίλε 

απνπζίαδε ιόγσ αζζέλεηαο ηνπ πηνύ ηεο, θαη ηνλ ΜΙΥΑΛΑ ΛΑΜΠΡΟ, καζεηή θαη 

κέινο ηνπ 15 κεινύο ηνπ ΔΝΔΔΓΤΛ ΠΑΣΡΩΝ πξνθεηκέλνπ αθνύ ειέγμεη ηνλ 

ειάρηζην αξηζκό πξνζθνξώλ, λα επηιέμεη ηελ πιένλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ 

αθνινπζεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο.  

 

Ο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο, αθνύ δηαπίζησζε απαξηία θαζώο θαη ηελ ύπαξμε 

δύν κόλν  πξνζθνξώλ, θαη κε δεδνκέλν ηνλ ρξνληθό πεξηνξηζκό πνπ είρακε, δήηεζε 

από ηα κέιε λα πξνρσξήζνπλ ζην άλνηγκα θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. Η 

επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηελ ππ. αξ. 129287/Γ2/10.11.2011 Τ.Α. (ΦΔΚ 

2769/02.12.2011 η. Β’), πνπ αθνξά ζηηο κεηαθηλήζεηο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, 

θαη ηελ 05.03.2019 πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ζρνιείνπ καο άλνημε 

ηηο εμήο δύν (02) νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ παξαθάησ ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ: 

 

Πξνζθνξά Πξώηε: VAVOULIS TOURS, ΝΑΚΟ ΑΝΓΡΔΑ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 

1 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Πξνζθνξά Γεύηεξε:  ΜΑΣΘΑΙΟ ΣΟΤΡ, Γ. ΜΑΣΘΑΙΟΤ Κ ΙΑ ΟΔ, 

ΣΑΞΙΑΡΥΩΝ 32 -25100 ΑΙΓΙΟ 

 



Μεηά από αλαιπηηθό έιεγρν ησλ πξνζθνξώλ θαη ζπδήηεζε επί ησλ ππεξεζηώλ πνπ 

παξέρνληαη από ηα παξαπάλσ ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ από 05.03.2019 πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε επηηξνπή 

εμέηαζε θαη ηηο δύν πξνζθνξέο θαη απνθάζηζε ΟΜΟΦΩΝΑ λα δερζεί σο  θαιύηεξε 

ιόγσ ηνπ θόζηνπο ηελ Πξνζθνξά Γεύηεξε:  ΜΑΣΘΑΙΟ ΣΟΤΡ, Γ. ΜΑΣΘΑΙΟΤ 

Κ ΙΑ ΟΔ, ΣΑΞΙΑΡΥΩΝ 32 -25100 ΑΙΓΙΟ κε ηηκή 480 επξώ, (34,28/αλά καζεηή) 

ζε ζρέζε  κε ηελ Πξνζθνξά Πξώηε: VAVOULIS TOURS, ΝΑΚΟ ΑΝΓΡΔΑ, 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 1 ΑΓΡΙΝΙΟ κε ηηκή 730 επξώ, (52,14/αλά καζεηή) 

 

 

 Σν ζύλνιν ησλ παξαζηαηηθώλ ησλ πξνζθνξώλ ζα δηαηεξεζνύλ ζην αξρείν 

ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή ηνπ ΔΝΔΔΓΤΛ ΠΑΣΡΩΝ, γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε.  Σν 

πξαθηηθό επηινγήο, εθόζνλ δεηεζεί, θνηλνπνηείηαη από ην Γ/ληή ζε θάζε 

ζπκκεηέρνληα ή/θαη έρνληα λόκηκν δηθαίσκα λα ελεκεξσζεί, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ππνβάιεη έλζηαζε εληόο δύν (2) εκεξώλ από ηε ζύληαμή ηνπ. Οη ηπρόλ ελζηάζεηο ζα 

κπνξνύλ λα θαηαηίζεληαη ζην ΔΝΔΔΓΤΛ ΠΑΣΡΩΝ κέρξη ηελ Σεηάξηε 13/03/2019 

θαη ώξα 14:00 ην κεζεκέξη. Η επηηξνπή απνθάζηζε λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γ/ληή ηνπ 

ΔΝΔΔΓΤΛ ΠΑΣΡΩΝ ώζηε λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε νη 

πξνζθνξέο λα αλαξηεζνύλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη ην πξαθηηθό επηινγήο λα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Αραΐαο. 

 

Η επηηξνπή απνθάζηζε, επίζεο, λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ θ. ΛΤΡΗ ΘΔΟΓΩΡΟ, 

Γηεπζπληή ηνπ ΔΝΔΔΓΤΛ ΠΑΣΡΩΝ θαη Πξόεδξν ηεο επηηξνπήο, λα πξνρσξήζεη 

ζηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζηελ ζρεηηθή πξνθύξεμε πξνζθνξάο γηα 

Πξαγκαηνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο ημερήζιας μεηακίνηζης ζηελ Δηαηξεία Αλδξνκέδα, 

Ιρζπνγελλεηηθόο ζηαζκόο Βόληηζαο  (ηνκέαο γεσπνλίαο ηκήκαηα ΒΓΛ1 θαη ΒΓΛ2) 

καιζηο ΚΠΕ Αράτθοσ (ομάδα Περιβαλλονηικής Εκπαίδεσζης ημήμα ΓΓ2).ηνπ 

ΔΝ.Δ.ΔΓΤ.-Λ. ΠΑΣΡΩΝ ζηηο 26/03/2019,  αλάζεζεο γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο 

κεηαθίλεζεο. 

 

Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε παξαπάλσ πξάμε θαη ππνγξάθεηαη. 

Η επηηξνπή απνηειείηαη από: 

 

 

Η επηηξνπή απνηειείηαη από: 

 



1. Λπξήο Θεόδσξνο, Γηεπζπληή, Αξρεγό Δθδξνκήο, Πξόεδξν 

2. Αζαλαζόπνπιν Νηθόιαν, Τπνδηεπζπληή,  Μέινο 

3. Παπαληθνιάνπ Μαξία, Δθπαηδεπηηθό, πλνδό, Μέινο 

4. Νηίλνπ Γεκήηξηνο, Γξακκαηέα ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ 

ΔΝ.Δ.ΔΓΤ.-Λ. ΠΑΣΡΩΝ , Μέινο 

5. Μηραιάο Λάκπξνο, Μαζεηήο, Μέινο ηνπ Γεθαπεληακεινύο ζπκβνπιίνπ, 

Μέινο. 

Ο Γηεπζπληήο   

 

                                                                     Λπξήο Θεόδσξνο  
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