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ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 02/  02-02-2016 
 

        υνεδρίαςη τησ Επιτροπήσ Αξιολόγηςησ των οικονομικών προςφορών που αφοροφν ςτη 
μετακίνηςη μαθητών Α,Β,Γ τάξεων  και ςυνοδών εκπαιδευτικών του Γυμναςίου Δρεπάνου, ςτο Ναφπλιο 
ςτισ 10/02/2016. 

 

  ιμερα ςτισ 2 Φεβρουαρίου 2016 , ημζρα Σρίτη και ώρα 11.45 ςυνιλκε ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ ςτα 
Γραφεία του Γυμναςίου Δρεπάνου, ςτο Δρζπανο Αργολίδασ ΣΚ 21060, θ ςυςτακείςα με τθν υπ’ αρ. 7/29-
01-2016 πράξθ του Διευκυντι  του Γυμναςίου Δρεπάνου, επιτροπι αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν 
προςφορϊν που αφοροφν ςτθ μετακίνθςθ μακθτϊν και μακθτριϊν των Α,Β,Γ τάξεων και ςυνοδϊν 
εκπαιδευτικϊν του  Γυμναςίου  Δρεπάνου,  ςτο Ναφπλιο, ςτισ 10/02/2016. 

Παρζςτθςαν: 

Ο Δρίτςασ Γεώργιοσ, Διευκυντισ του χολείου, ωσ πρόεδροσ. 

και τα μζλθ: 
I. Μπζκα Μαρία κλάδου ΠΕ02, ωσ Αϋμζλοσ. 

II. Μπαλάςκα Αγγελική κλάδου ΠΕ05, ωσ Βϋμζλοσ. 
III. Ρουμελιώτησ Δημήτριοσ, εκπρόςωποσ του υλλόγου Γονζων & Κθδεμόνων του Γυμναςίου 

Δρεπάνου, ωσ Γϋμζλοσ.  
IV. Γάτςιοσ Βαςίλειοσ, μακθτισ τθσ Γϋ τάξθσ και πρόεδροσ του 15μελοφσ ςυμβουλίου, ωσ Δϋμζλοσ. 

 
Κατά τθ ςυνεδρίαςθ κακικοντα γραμματζα άςκθςε θ εκπαιδευτικόσ κ. Μπαλάςκα Αγγελική. 
 
Μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ απαρτίασ, ξεκίνθςε θ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία  θ επιτροπι ζχοντασ υπόψθ: 

1) Την αριθμ.πρωτ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΦΕΚ 2769/τΒ΄/02-12-2012) με θζμα  
«Εκδρομζσ−Μετακινήςεισ μαθητών Δημόςιων και Ιδιωτικών ςχολείων Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ εντόσ και εκτόσ τησ χώρασ». 

2) Την αριθμ. 31/21-01-2016 πράξη του ςυλλόγου διδαςκόντων του Γυμναςίου Δρεπάνου με θζμα    
 «Προγραμματιςμόσ ςχολικοφ περιπάτου με μετακίνηςη ςτο Ναφπλιο». 

3) Την με αριθμ.πρωτ.97/29-1-2016 επαναπροκήρυξη τησ πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ 
όπωσ αυτή αναρτήθηκε ςτισ 29/01/2016 ςτην ιςτοςελίδα τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ 
Εκπαίδευςησ Αργολίδασ. 

4) Την ημερομηνία και ώρα  υποβολήσ τησ κάθε οικονομικήσ προςφοράσ. 

προζβθ ςτισ παρακάτω ενζργειεσ: 

1. Παρζλαβε τισ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  με τθν ακόλουκθ ςειρά από τουσ εξισ υποβάλλοντεσ 

οικονομικι  προςφορά:  

        ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΣΟΚ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     ΩΡΑ 

ΚΣΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑ Α.Ε 107/1-2-2016 12.55 

ZAFIRIS TOURS  108/2-2-2016 10.50 

SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–

AN.PATSIOS Co 

109/2-2-2016 10.55 

 

2. Ακολοφκωσ θ Επιτροπι διαπίςτωςε ότι οι παραπάνω προςφορζσ ιταν εμπρόκεςμεσ, οι φάκελοι ιταν 

κλειςτοί και ςφραγιςμζνοι ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ  πρόςκλθςθσ και μονόγραψε  
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εξωτερικά αυτοφσ. Εν ςυνεχεία προχϊρθςε ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν των υποβαλλόντων 

οικονομικι προςφορά και μετά από ζλεγχο των παραςτατικϊν εγγράφων διαπίςτωςε ότι: 

α) Η προςφορά του ΚΣΕΛ Αργολίδασ δεν ιταν ςφμφωνθ με τθν αρικμ.πρωτ. 97/29-1-2016 

επαναπροκιρυξθ τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ .υγκεκριμζνα  δεν ανζφερε ότι ζχει ςιμα ΕΟΣ ςε 

ιςχφ .Για το λόγο αυτό  τθν κεωρεί ωσ άκυρθ. Οι άλλεσ δφο  προςφορζσ ιταν πλιρεισ και ςφμφωνα με 

όςα ορίηονται ςτθν  πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ επομζνωσ κεωροφνται ζγκυρεσ. 

3. Κατόπιν θ Επιτροπι προχϊρθςε ςτθν κατάταξθ των ζγκυρων οικονομικϊν προςφορϊν που ζχουν 

υποβλθκεί και δεν ζχουν απορριφκεί ςτον ζλεγχο των παραςτατικϊν εγγράφων , ςε πίνακα με 

αφξουςα ςειρά τθσ ςυνολικισ τιμισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ  ωσ 

εξισ: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΟΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ)  

1 SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–AN.PATSIOS Co 160€  

2 ZAFIRIS TOURS  205€ 

 

Βάςει του παραπάνω πίνακα επικρατζςτερθ προςφορά είναι  του τουριςτικοφ γραφείου SPK TRAVEL CH. 

KOLLIOPOULOS–AN.PATSIOS Co   με εκατόν εξιντα ευρϊ (160) Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.  

      Σζλοσ αποφαςίςτθκε να κοινοποιθκεί αυκθμερόν θ παροφςα πράξθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν 

πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ και όριςε καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ ενςτάςεων κατά τθσ ανωτζρω  

απόφαςθσ την Πζμπτη 4/2/2016 και ώρα 13.00. 

 Όλεσ οι ανωτζρω αποφάςεισ ελιφκθςαν ομόφωνα. 

 

το ςθμείο αυτό και ϊρα 12.30 ο Πρόεδροσ ζλυςε τθ ςυνεδρίαςθ.  

 

                  Ο πρόεδροσ  

 

 

            Δρίτςασ Γεϊργιοσ 

 

 
 

 

              Σα μζλθ 

I. Μπζκα Μαρία 

II. Μπαλάςκα Αγγελικι 

III. Ρουμελιϊτθσ Δθμιτριοσ 

IV. Γάτςιοσ Βαςίλειοσ 

 

 

 

 


