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ΚΟΙΝ.: 
 

ΘΔΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΗ 
ΒΟΤΛΗ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΧΝ 
 

ηελ Αηγείξα ζήκεξα 25 -10 – 2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ., 
ζπλεδξίαζε κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αηγείξαο 
ν ζύιινγνο ησλ θαζεγεηώλ ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αηγείξαο γηα ηελ αμηνιόγεζε 
ησλ πξνζθνξώλ ησλ ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ ζρεηηθά κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ 
καζεηώλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ ΓΔΛ Αηγείξαο  ζε ζύκπξαμε θαηά ηελ 
εθπαηδεπηηθή εκεξήζηα επίζθεςε ζηελ Αζήλα (Βνπιή ησλ Διιήλσλ) ζηηο 
19/12/2018. 
Ο ζύιινγνο αθνύ έιαβε ππ' όςε ηνπ ηελ ΤΑ 33120/ΓΓ4/28 – 2 – 2017 (ΦΔΚ 
681, η. Β, 6 – 3 – 2017) πνπ αθνξά ηηο εθδξνκέο - κεηαθηλήζεηο καζεηώλ θαη 
εθπαηδεπηηθώλ θαη ηηο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ησλ παξαθάησ ηαμηδησηηθώλ 
γξαθείσλ: 
1. Mattheos tours  
2. ρίδαο TOURS I.K.E 
θαη κεηά από αλαιπηηθό έιεγρν ησλ πξνζθνξώλ, ζπδήηεζε επί ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ θαη ππεξεζηώλ θαη κε βάζε ην πεξηερόκελν ηεο από 15 
– 10 – 2018 πξνθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (Φ.23.5.204 146/15 – 10 
– 2018), απνθάζηζε  

ομόθωνα 
λα δερζεί σο θαηαιιειόηεξε θαη πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο, απηήλ  ηνπ 

ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ «Mattheos tours» κε ηηκή 1500 επξώ θαη 136,85 επξώ 
γηα  επηπιένλ αζθάιεηα αζζελείαο θαη αηπρήκαηνο (γεληθό ζύλνιν: 1636,85) 
θαη λα αλαζέζεη ηε δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο ζην παξαπάλσ γξαθείν. 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ 
 

ΑΙΓΔΙΡΑ, 25/10/2018 

ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π. Δ. & Γ. Δ. ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 
Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΥΑΨΑ 

 

 Α.Π. 
ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙO ΑΙΓΔΙΡΑ  
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Γίλνληαη ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο, κέρξη 30/10/2018 θαη ώξα 11:00 κ.κ. 
γηα ππνβνιή έλζηαζεο. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο, απηνδίθαηα ζα θιεζεί ν 
εθπξόζσπνο ηνπ γξαθείνπ ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ «Mattheos tours» ζην 
ζρνιείν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

Οη πξνζθνξέο θπιάζζνληαη ζε θάθειν εθδξνκήο ζην ζρνιείν. 
Γηα ην ζέκα απηό ζπληάρζεθε ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 
 
 

Οι καθηγηηές 

Σ.Τ. 
 

 

O Γιεσθσνηής 
                           Τ.Υ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΡΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ  

(κοινή ζσνεδρίαζη ζσλλόγων ΓΔΛ κ΄ Γσμναζίοσ) 

Αιγείρα, 25-10-2018 
 

Ο Γιεσθσνηής 
 

Παναγιωηακόποσλος Ανδρέας 
Φιλόλογος 
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