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ΠΡΑΚΤΙΚΟ αρ. 1/  14-01-2015 
 

        Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που αφορούν στη μετακίνηση 
μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Δρεπάνου, στο Ναύπλιο στις 20/01/2015. 

 

Σήμερα στις 14 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στα 
γραφεία του Γυμνασίου Δρεπάνου, στο Δρέπανο Αργολίδας ΤΚ 21060, η συσταθείσα με την υπ’ αρ.               
10/12-01-2015 πράξη της Διευθύντριας του Γυμνασίου Δρεπάνου, σύστασης – συγκρότησης επιτροπής 
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που αφορούν στη μετακίνηση μαθητών και συνοδών 
εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Δρεπάνου, στο Ναύπλιο, στις 20/01/2015. 

Παρέστησαν: 

Η πρόεδρος Καραΐσκου Ιωάννα, Διευθύντρια του Σχολείου 

και τα μέλη: 
I. Δρίτσας Γεώργιος, ΠΕ 04.01, Αναπληρωτής Δ/ντής ως Α΄μέλος 

II. Καρκούλας φίλιππος, ΠΕ 03 ως Β΄μέλος (αναπληρωτής της κ.Ταυλαράκη Γεωργίας) 
III. Παπαδριανού Αικατερίνη  πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Δρεπάνου, 

ως Γ΄μέλος.  
IV. Μπινιάρης Γεώργιος, μαθητής της Γ΄ τάξης και πρόεδρος του 15μελούς συμβουλίου, ως Δ΄μέλος 

 
Κατά τη συνεδρίαση καθήκοντα γραμματέα άσκησε ο εκπαιδευτικός κος Καρκούλας Φίλιππος. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ξεκίνησε η συνεδρίαση, στην οποία  η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1) Την αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. ΥΠΔΒΜΘ (ΦΕΚ 2769/τΒ΄/02-12-2012) με θέμα  
«Εκδρομές−Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
εντός και εκτός της χώρας». 

2) Την αριθμ 28/19-12-2014 πράξη του συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου Δρεπάνου με θέμα    
 «Προγραμματισμός σχολικού περιπάτου με μετακίνηση στο Ναύπλιο». 

3) Την με αριθμ.15/12-01-2015  εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτή αναρτήθηκε 
στις 12-01-2015 στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. 

4) Την ημερομηνία και ώρα  υποβολής της κάθε οικονομικής προσφοράς. 

προέβη στις παρακάτω ενέργειες: 

1. Παρέλαβε τις σφραγισμένες προσφορές  με την ακόλουθη σειρά από τους εξής υποβάλλοντες 

οικονομική  προσφορά:  

        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     ΩΡΑ 

 ZAFIRIS TOURS  27/14-01-2015 11.00 

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ TOURS 28/14-01-2015 11.10 

SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–

AN.PATSIOS Co 

29/14-01-2015 11.35 

STAVROPOULOS TOURS 31/14-01-2015 11.55 

Ακολούθως η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι παραπάνω προσφορές ήταν εμπρόθεσμες, οι φάκελοι ήταν 

κλειστοί και σφραγισμένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της πρόσκλησης και μονόγραψε  εξωτερικά 
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αυτούς. Εν συνεχεία προχώρησε στην αποσφράγιση των προσφορών των υποβαλλόντων οικονομική 

προσφορά και μετά από έλεγχο των παραστατικών εγγράφων διαπίστωσε ότι  οι δύο από τις τέσσερες 

προσφορές είναι πλήρεις και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην  με αριθ. πρωτ. 15/12-01-2015 πρόσκληση 

ενδιαφέροντος. Άκυρες κρίθηκαν οι προσφορές:  

α) του τουριστικού γραφείου «ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ TOURS»  επειδή δεν ήταν πλήρης (δεν περιείχε την υπεύθυνη 

δήλωση). 

β) του τουριστικού γραφείου «STAVROPOULOS TOURS»  επειδή δεν ήταν πλήρης (δεν περιείχε τα 

υποβαλλόμενα έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή -CD). 

 

Από το έλεγχο των έγκυρων προσφορών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα που αφορούν στις οικονομικές 

προσφορές: 

        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Οικονομική προσφορά στο 

σύνολο με Φ.Π.Α 

Κόστος ανά μαθητή 

 ZAFIRIS TOURS  250€ 2,66€ 

SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–

AN.PATSIOS Co 

240€ 2,55€ 

 

2. Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην επιλογή της προσφοράς του τουριστικού γραφείου SPK TRAVEL CH. 

KOLLIOPOULOS–AN.PATSIOS Co  με συνολικό τίμημα διακόσια σαράντα (240) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ.  

      Τέλος αποφασίστηκε να κοινοποιηθεί αυθημερόν η παρούσα πράξη στους συμμετέχοντες στην 

πρόσκληση ενδιαφέροντος και όρισε καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων κατά της ανωτέρω  

απόφασης την Παρασκευή 16/01/2015 και ώρα 11.00. 

 Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα. 

 

Στο σημείο αυτό και ώρα 13.00 η Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση.  

 

                  Η πρόεδρος  

 

 

           ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 
 

 

              Τα μέλη 

I. Δρίτσας Γεώργιος  

II. Καρκούλας Φίλιππος 

III. Παπαδριανού Αικατερίνη 

IV. Μπινιάρης Γεώργιος 

 


