
Ακριβές απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 5ης /25-2-2022 Πράξης 

Στη Πάτρα σήμερα 25-2-2022 ημέρα Παρασκευή, ώρα 15:30 και στο γραφείο της Δ/ντριας του 1ου ΕΠΑΛ 

ΠΑΤΡΑΣ κ. Κουτρουμάνη Αντωνίας, συνήλθε η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης οικονομικών 

προσφορών και επιλογής γραφείου γενικού τουρισμού στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ 

Δράση ΚΑ1 2022 «Στοχευμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ηλεκτροκίνηση 

Αυτοκινήτων» με κωδικό 2021-1-EL01-KA122- VET-000021474 (1η ροή) στη Βαρκελώνη της Ισπανίας 

αποτελούμενη από: 
 

1) Κουτρουμάνη Αντωνία, Διευθύντρια 1ου ΕΠΑΛ Πάτρας, ως πρόεδρο 

2) Πετροπούλου Μαρία, εκπαιδευτικό, ως μέλος  

3) Χατζηδούκα Βασίλειο εκπαιδευτικό, ως μέλος 

4) Θεοδωροπούλου Μαρία εκπαιδευτικό, ως μέλος 

5) Κούτση Δανάη, μαθήτρια, εκπρόσωπος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου 
 

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 4η / 21-2-2022 πράξη της Δ/ντριας του 1ου ΕΠΑΛ προκειμένου 

να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά που ακολουθεί τις προδιαγραφές της 

προκήρυξης και του ελάχιστου αριθμού προσφορών. 

 Η πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία καθώς και την ύπαρξη τουλάχιστον τριών προσφορών ζήτησε 
από τα μέλη να προχωρήσουν στο άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών των παρακάτω 
ταξιδιωτικών πρακτορείων: 

Πρώτη προσφορά: Friends Travel με συνολική τιμή5.390 ευρώ και 385 ευρώ ανά άτομο. 

Δεύτερη προσφορά: Mattheos tours με συνολική τιμή 640 ευρώ για πούλμαν. 

Τρίτη προσφορά: Travel House με συνολική τιμή 3.920 ευρώ και 280  ευρώ ανά άτομο 

Τέταρτη προσφορά: Fasttravel με συνολική τιμή 3.930 ευρώ και 280,71 ευρώ ανά άτομο. 

Η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις 

129287/Γ2/10-11-2011 ΥΑ και 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (ΦΕΚ 681/6-3-2017 τβ’) ΥΑ του ΥΠΠΕΘ, απέρριψε 

τη δεύτερη προσφορά (Mattheos tours) ως ελλιπή και επέλεξε από τις υπόλοιπες τρεις την 

οικονομικότερη προσφορά που ταυτόχρονα ικανοποιεί και τις προδιαγραφές της προκήρυξης. 

Συγκεκριμένα, διαπίστωσε ότι η οικονομικότερη γι’ αυτό προσφορά είναι του Γραφείου Travel House 

και το οποίο πληροί τα οριζόμενα της προκήρυξης. 

Κύρια χαρακτηριστικά για την επιλογή ήταν η συμμόρφωση της προσφοράς με τα οριζόμενα στην 

προκήρυξη και το γεγονός ότι αποτελούσε την οικονομικότερη προσφορά σε σχέση με τις απαιτήσεις 

της προκήρυξης. 

Επιπλέον η μετάβαση από Αθήνα για Βαρκελώνη γίνεται απευθείας και όχι με ενδιάμεση στάση 

(ανταπόκριση) που είναι χρονοβόρα και κουραστική για τους μαθητές. 

Το σύνολο των παραστατικών των προσφορών θα διατηρηθούν στο αρχείο υλοποίησης του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ1 με κωδικό 2021-1-EL01-KA122- VET-000021474 στο 

γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. Το πρακτικό επιλογής εφόσον 

ζητηθεί κοινοποιείται σε κάθε συμμετέχοντα ή και έχοντα νόμιμο συμφέρον να ενημερωθεί ο οποίος 

μπορεί να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξή του. Οι τυχόν ενστάσεις θα 

μπορούν να κατατίθενται στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 1ου ΕΠΑΛ Πάτρας μέχρι τη Δευτέρα 

28/2/2022 και ώρα 13:00. 



Η επιτροπή αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τη Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Πάτρας και Πρόεδρο της 

επιτροπής να προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανάθεσης και διοργάνωσης της 

μετακίνησης. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται: 

          Η Πρόεδρος    Τα μέλη: 1) Πετροπούλου Μαρία  Τ.Υ. 

      Τ.Υ. και σφραγίδα      2) Χατζηδούκας Βασίλειος  Τ.Υ. 

Κουτρουμάνη Αντωνία      3) Θεοδωροπούλου Μαρία Τ.Υ. 

        4) Κούτση Δανάη  Τ.Υ.  

 

 

   


