
 

                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ  
Επιλογής Ταξιδιωτικού Γραφείου για την 1η ροη προγράμματος Εrasmus+ με κωδικό 2017-1-ΕL01-
KA102-035699   

 
 Στις Αχαρνές σήμερα, 17.11.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 στο γραφείο του 
Διευθυντή του 1ου Εσπ. ΕΠΑΛ Αχαρνών, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του 1ου 
Εσπ, ΕΠΑΛ Αχαρνών Μάνος Γεώργιος, συνήλθε η επιτροπή επιλογής πρακτορείου, όπως 
είχε ορισθεί με την πράξη 24/26-10-2017 του συλλόγου καθηγητών του σχολείου, για την 
αξιολόγηση προσφορών της 1ης ροής του προγράμματος Erasmus+ (από 4-12-2017 έως 
18-12-2017 για την Κύπρο, με τίτλο <<Διαχείριση Πολεοδομικών και χωροταξικών 
δεδομένων με GIS>> και κωδικό 2017-1-ΕL01-ΚΑ 102-035366. 
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα παρακάτω μέλη: 
1) Μάνος Γεώργιος, Διευθυντής 1ου Εσπ. ΕΠΑΛ Αχαρνών και Συνοδός 
2)Παπουλής Κωνσταντίνος, Συνοδός καθηγητής 
3)Αθανασίου Παππά Βαρβάρα 
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο εκπρόσωπος του δεκαπενταμελούς μαθητικού 
συμβουλίου 
Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους (αριθμό 14 ΥΑ 
129287/Γ2/2011-ΦΕΚ 2769/2-12-2011τβ΄και το Μνημόνιο ΥΠΔΒΜ 4802/ΙΑ/17-1-2012) 
που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου.                                                                        

Στη συνέχεια ο διευθυντής του σχολείου  κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τρείς 

σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία. Οι προσφορές αφορούν τη μετακίνηση και 

διαμονή 18 μαθητών και 2 καθηγητών συνοδών. 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΣΥΝΟΛΙΚΌ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (euro) 

1 Travelideo 34.200  

2 Dio travel 33.128 

3 Strakottou Travel 34.928 

 

Η παραπάνω επιτροπή, αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των ταξιδιωτικών 

πρακτορείων και αφού  έλαβε υπόψη της προσφορές, την ασφάλεια, το συμφέρον των 

μαθητών και του σχολείου, την αξιοπιστία του πρακτορείου,                                                                                                                 

,                                                αποφάσισε ομόφωνα                                                                                                           

να αναθέσει τη διενέργεια του παραπάνω δεκαπενθήμερο εκπαιδευτικού προγράμματος 

Erasmus + στην Κύπρο, στο πρακτορείο Dio travel, που έκανε τη μικρότερη προσφορά 

(33.128 Ε) και να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του 

συγκεκριμένου πρακτορείου και του σχολείου προς αυτό, διότι πληροί όλες τις 

απαιτούμενες προϋποθέσεις . 

ο Διευθυντής                                                                 Οι Καθηγητές    
                                  
Γεώργιος Μάνος                                               Παπουλής Κωνσταντίνος 
  
                                                                            Αθανασίου Παππά Βαρβάρα 


