
 

 

Πρακτικό Αξιολόγησης 

Προσφορών Οδικής Μετακίνησης  

για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+  

με τίτλο «In Tour: inclusive tourism for inclusive Europe»  

και κωδικό 2018-1-IT02-KA229-048570_2 

στα πλαίσια της επίσκεψης στη Φινλανδία  

από 22/11-29/11/2019 

  
 

Πράξη 2
η
 

 
 Στο Αίγιο σήμερα 14/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου 

Γενικού Λυκείου Αιγίου κ. Ανδρέου Ηλία, 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 οδικές μετακινήσεις που προβλέπονται για την υλοποίηση του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ του σχολείου μας με τίτλο «In Tour: inclusive tourism for 

inclusive Europe» και κωδικό «2018-1-IT02-KA229-048570_2», στα πλαίσια της επίσκεψης στη 

Φινλανδία από 22/11-29/11/2019. 

 

Η επιτροπή αποτελείτο από τους:  
α. Ανδρέου Ηλία, Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ Αιγίου, πρόεδρο 

β. Διαμαντόπουλο Νικόλαο, εκπαιδευτικό ΠΕ86, υπεύθυνο υλοποίησης του προγράμματος 

Erasmus+ inTOUR 

γ. Σπανό Ηλία, εκπαιδευτικό ΠΕ86, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος 

Erasmus+ inTOUR 

δ. Ραμπαβίλα Νικόλαο, πρόεδρο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  

α) την υπ’ αριθ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 681/τ. Α΄/6-3-2017) με θέμα «Εκδρομές – μετακινήσεις - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών 
και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 
χώρας»  

β) την σχετική από 07/10/2019 προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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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. SCHIZAS TOURS 

2. GLAVAS MINI BUS 

3. MATTHEOS TOURS 

4. HERODOTUS TOURS 

 

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

 

 SCHIZAS TOURS 
GLAVAS MINI 

BUS 
MATTHEOS TOURS HERODOTUS TOURS 

Λεωφορείο 

20 θέσεων 
868 € 630 €  

650 € + ασφάλεια 

αστικής ευθύνης Λεωφορείο 

23 θέσεων 
  650 € 

 

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 GLAVAS 

MINI BUS και εξουσιοδοτεί τον Διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου να προβεί στην 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης – ανάθεσης που αφορά στη διοργάνωση των μετακινήσεων με το 

συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο, εφόσον πρώτα διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του λεωφορείου 

κατόπιν επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του γραφείου. 
 
Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής    Τα Μέλη της  Επιτροπής 
Ηλίας Ανδρέου            
            Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 

        Διαμαντόπουλος Νικόλαος 

       Σπανός Ηλίας 

       Ραμπαβίλας Νικόλαος 


