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Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών  Μετακίνησης για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Πρακτική  άσκηση  στο  πλαίσιο  του Erasmus+ 
 σε καινοτόμο θέμα: Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο» με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA102-062415, 

                        στην Βαρκελώνη της Ισπανία στην χρονική περίοδο 01/12/19 εως 16/12/19. 
 
 

Πράξη  
Στην Πάτρα σήμερα 08/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο της Διευθύτριας του 1ου 

ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ της κ. Αντωνίας Κουτρουμάνη , ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του 
συγκροτήθηκε σε σώμα η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών με σκοπό την αξιολόγηση των προσφορών 
που κατατέθηκαν για τις  μετακινήσεις που προβλέπονται για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus+ του σχολείου μας με τίτλο   «Πρακτική  άσκηση  στο  πλαίσιο  του  
Erasmus+ σε καινοτόμο θέμα: Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο» με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA102- 
062415, στην Βαρκελώνη της Ισπανία στην χρονική περίοδο 01/12/19 εως 16/12/19. 
Η επιτροπή αποτελείτο από τους: 

α. κ. Αντωνίας Κουτρουμάνη, Διευθύτρια του 1ου ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ, πρόεδρο  
β. Σπανούδη Όλγα, εκπαιδευτικό ΠΕ86, υπεύθυνο υλοποίησης του Erasmus+ 
γ. Φαλτσέτος Κων/νος, εκπαιδευτικό ΠΕ03, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του Erasmus+  
δ. Τσουραμάνης Ευάγγελος, εκπαιδευτικό ΠΕ83 μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του Erasmus+ 
ε..Γεωργάτος Ιάσων πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
α) την υπ' αριθ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

(ΦΕΚ 681/τ. Α76-3-2017) με θέμα «Εκδρομές - μετακινήσεις - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 
μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 
χώρας» 

β) την σχετική από 31/10/19 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου 
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και έπειτα από τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο των προσφορών και αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα ή μη 
στις προσφορές σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί με την προκήρυξη αποφάσισε: 1) να 
καταγράψει τα πρακτορεία που υπέβαλαν έγκυρες προσφορές ως ακολούθως: 

1. MARINE TOURS 
2. INTER KOMVOS 
3. TRAVEL HOUSE 

 

Η επιτροπή αφού αξιολόγησε προσεκτικά το περιεχόμενο των προσφορών ως προς τα ποιοτικά και 
οικονομικά χαρακτηριστικά, αποφάσισε ομόφωνα να δεχθεί ως καταλληλότερη προσφορά, η οποία πληροί 
τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην προκήρυξη και εγγυάται την καλύτερη σε προσφερόμενες 
υπηρεσίες οργάνωση των μετακινήσεων σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές του μέσου μετακίνησης και με 
την πλέον συμφέρουσα τιμή, αυτήν του ταξιδιωτικού γραφείου TRAVEL HOUSE  και εξουσιοδοτεί τον 
Διευθύτριας του 1ου ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ της κ.  Αντωνίας Κουτρουμάνη ,   να προβεί στην υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης - ανάθεσης που αφορά τη διοργάνωση της μετακινήσης με το συγκεκριμένο 
ταξιδιωτικό γραφείο. 
 
Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής 
Αντωνίας Κουτρουμάνη Τα Μέλη της Επιτροπής 

Σπανούδη Όλγα 
Φαλτσέτος Κων/νος 
Τσουραμάνης Ευάγγελος 
Γεωργάτος Ιάσων 
 

 MARINE TOURS INTER KOMVOS TRAVEL HOUSE  
Συνολική 
τιμή 6800 € 7008 €  

       6160€ 
Κατά 
άτομο 

   
              425 € 

               
            438 €            385 € 

2) να καταγράψει τις προσφορές τους ως προς το κόστος μετακίνησης ως εξής: 


