
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΟ ΛΤΚΕΘΟ ΑΣΑΛΑΝΣΗ 

Αληίγξαθν ΠΡΑΞΗ 13
ε
 ηεο 16-11-2021                                                                                                               

(από ην βηβιίν πξάμεσλ ηνπ Γηεπζπληή) 

Θέμα: Αξιολόγηζη πποζθοπών για ηην μεηακίνηζη μαθηηών/ηπιών ζηην Κύππο ζηο πλαίζιο ηος 

ππογπάμμαηορ ERASMUS+ με κωδ. Απιθμ. 2021-1-EL01-KA102-078335 

ηελ Αηαιάληε  ζήκεξα, 16 Ννεκβξίνπ  2021, εκέξα Σξίηε  θαη ώξα 12:00 κ.κ, ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ  

ΔΠΑ.Λ.  Αηαιάληεο, ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε  ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

πξάμε 12
ε
 / 8-11-2021 ηνπ Γηεπζπληή πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ηελ 

αλάζεζε ζε ηαμηδησηηθό γξαθείν ηεο κεηαθίλεζεο ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ 

ζύκθσλα κε ηελ από 8-11-2021 πξόζθιεζε πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηε ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔ Φζηώηηδαο.  

Παξόληεο:                                                                                                                                                                  

1.  Λακπξηλίδεο Γεκήηξηνο ΠΔ82, Γηεπζπληήο σο πξόεδξνο                                                                                              

2. Αγξηόδεκνπ Λνπίδα, ΠΔ80 εθπαηδεπηηθόο ζπλνδόο                                                                                               

3. Καξαζηάζε Γαξπθαιιηά ΠΔ80 εθπαηδεπηηθόο ζπλνδόο                                                                                        

4. Μαηζαίνπ Παληειεήκσλ εθπξόζσπνο γνλέσλ                                                                                                       

5. Μαηζαίνπ Διέλε καζήηξηα, πξόεδξνο 15κεινύο καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ                                                               

6. Κπξηαδή Παληειία καζήηξηα, κέινο ηνπ 5κεινύο ζπκβνπιίνπ                                                                                        

Απνύζα:  ε Κιηκαληίξε νπιηάλα εθπξόζσπνο γνλέσλ 

ηελ αξρή ηεο  ζπλεδξίαζεο ν Γηεπζπληήο- Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ: 

1. Σελ 20883/ΓΓ4/ΦΔΚ 456Σ. β΄/13-2-2020 κε ζέκα Δθδξνκέο – Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο θαη κεηαθηλήζεηο 

καζεηώλ ησλ Γεκνζίσλ θαη Ιδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

2. Σελ Πξόζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξώλ πνπ αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔ Φζηώηηδαο από 8-11-

2021 

ηε ζπλέρεηα   ν Πξόεδξνο παξνπζίαζε ζηα κέιε ηξείο θαθέινπο πξσηνθνιιεκέλνπο πνπ παξέιαβε από ηα 

παξαθάησ ηαμηδησηηθά γξαθεία. 

Α. Herodo Tours κε αξ. πξση. 599/12-11-2021                                                                                                             

Β. Dias Tours  κε αξ. πξση. 601/12-11-2021                                                                                                            

Γ. Γθξαίθνο Γεκήηξηνο & ΙΑ ΟΔ  κε αξ. πξση. 600/12-11-2021  

Η επηηξνπή απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο θαη κειέηεζε πξνζεθηηθά ηηο πξνζθνξέο. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ 

Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ε επηηξνπή δηαπίζησζε όηη ε πξόζθνξά ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ  

Herodo Tours δελ είλαη ζε ζπκθσλία  κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξόζθιεζεο σο πξνο ηελ ώξα αλαρώξεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζπλνδώλ ζηηο 24-01-2022 από ην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Καηόπηλ ηνύηνπ ε 

αμηνιόγεζε έγηλε κεηαμύ ησλ δύν άιισλ πξνζθνξώλ νη νπνίεο είλαη ζύκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

πξόζθιεζεο.  

 



 

 Η πξνζθνξά ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ  Dias Tours  είλαη ζπλνιηθά 5.364,00 € (πέληε ρηιηάδεο θαη ηξηαθόζηα 

εμήληα ηέζζεξα επξώ), ηηκή αλά άηνκν 298,00 € (δηαθόζηα ελελήληα νθηώ επξώ).                                                    

 Η πξνζθνξά ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ  Γθξαίθνο Γεκήηξηνο & ΙΑ ΟΔ  είλαη ζπλνιηθά 5.200,00 € (πέληε 

ρηιηάδεο θαη δηαθόζηα επξώ), ηηκή αλά άηνκν 288,88 € (δηαθόζηα νγδόληα  νθηώ επξώ θαη νγδόληα  νθηώ ιεπηά) 

Η επηηξνπή έιεγμε ηελ λνκηκόηεηα (ππεύζπλεο δειώζεηο) ησλ ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ θαη δηαπίζησζε ηελ 

νξζόηεηά ηνπο. Η επηηξνπή δηαπίζησζε επίζεο όηη ηεξνύληαη όινη νη όξνη ηεο πξόζθιεζεο πνπ από 8/11/2021 

έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔ Φζηώηηδαο.  

Μεηά από όια ηα παξαπάλσ ε επηηξνπή ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ  λα αλαζέζεη ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

κεηαθίλεζεο ησλ καζεηώλ ζύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε ζην ηαμηδησηηθό γξαθείν Γθξαίθνο Γεκήηξηνο & ΙΑ ΟΔ, 

δηόηη πιεξνί όινπο ηνπο όξνπο θαη είλαη νηθνλνκηθά ε πην ζπκθέξνπζα. Οξίδεηαη πξνζεζκία γηα ππνβνιή 

ελζηάζεσλ έσο ηελ Παξαζθεπή 19-11-2021. Η πξάμε απηή ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη ππνγξάθεηαη όπσο 

αθνινπζεί. 

                                                                                                  

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                                                                ΣΑ  ΜΕΛΗ 

                 Λακπξηλίδεο Γεκήηξηνο                            1. Αγξηόδεκνπ Λνπίδα 

                                                                                   2. Καξαζηάζε Γαξπθαιιηά  

                                                                                   3. Μαηζαίνπ Παληειεήκσλ 

                                                                                   4. Μαηζαίνπ Διέλε 

                                                                                   5. Κπξηαδή Παληειία             

 


