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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΑΞΗ 1/4-11-2022
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θέμα: «Αξιολόγηση προσφορών για την επιλογή τουριστικού γραφείου ή του 
ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας για την πραγματοποίηση της διδακτικής επίσκεψης 
στην Υπάτη Φθιώτιδας των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ του 2ου Δημοτικού 
σχολείου Καρπενησίου στις 11-11-2022» 

Στο Καρπενήσι και στο γραφείο του διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Καρπενησίου, σήμερα 4-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:20, συνήλθαν σε 
συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτήθηκε με 
την αριθ. 4/1-11-2022 Πράξη του Διευθυντή  του 2ου Δημοτικού σχολείου  
Καρπενησίου. Παρόντα ήταν τα πέντε μέλη της επιτροπής: 

1) Ιωάννης Ευθυμίου 2) Κουτρομάνου Ελένη 3) Χατζοπούλου Περσεφόνη  4) 
Τσακάλη Αικατερίνη και 5) Κατή Βασιλική.

Ο πρόεδρος  εισηγούμενος το θέμα ανέφερε  ότι κατατέθηκαν δύο (2) 
προσφορές και πρότεινε:

1. Να γίνουν δεκτές οι προσφορές που θα είναι σύμφωνες με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη στην Υπάτη Φθιώτιδας 
(Κ.Ε.ΠΕ.Α. Στυλίδας – Υπάτης, πλατανόδασος Σπερχειού ποταμού – Λελέικα Υπάτης 
και Κεφαλόβρυσο Μεξιατών).

2. Να επιλεγεί το τουριστικό γραφείο ή το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας Α.Ε. 
(Ν. 2446/1996, άρθρο 1, παρ. 1ζ και 2β και αριθ. 82166/3811/5-12-2019 εγκύκλιος 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, αφού γίνει από τα μέλη της Επιτροπής κατάταξη 
όλων των προσφορών με σειρά από την πλέον συμφέρουσα προς τη λιγότερο 
συμφέρουσα, και να επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα.

Τα μέλη της Επιτροπής, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποδέχτηκαν την 
πρόταση.



Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι φάκελοι και πραγματοποιήθηκε έλεγχος. Από τον 
έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η μία προσφορά δεν πληροί τους όρους της πρόσκλησης 
και συγκεκριμένα ως προς τον αριθμό των θέσεων του λεωφορείου. Η δεύτερη 
προσφορά, του Υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Ευρυτανίας Α.Ε. (συνολικού ποσού 300,00 
€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), πληροί τους όρους της πρόσκλησης.

Τα πέντε μέλη της επιτροπής, ύστερα από διαλογική συζήτηση,

α   π   ο   φ   α   σ   ί   ζ   ο   υ   ν          ο   μ   ό   φ   ω   ν   α

να ανατεθεί η πραγματοποίηση της διδακτικής επίσκεψης στην Υπάτη 
Φθιώτιδας (Κ.Ε.ΠΕ.Α. Στυλίδας – Υπάτης, πλατανόδασος Σπερχειού ποταμού – 
Λελέικα Υπάτης και Κεφαλόβρυσο Μεξιατών) των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ του 2ου 
Δημοτικού σχολείου  Καρπενησίου στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας Α.Ε.

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή  και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος                                                     Τα μέλη
        (Τ.Σ.Υ.)                                                         (Τ.Υ.)

Ακριβές αντίγραφο
Καρπενήσι 6-11-2022

Ο Διευθυντής 

Ιωάννης Ευθυμίου
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