
  ελίδα: 1 από 2 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο 01/  4-4-2016 
 

        υνεδρίαςη τησ Επιτροπήσ Αξιολόγηςησ των οικονομικών προςφορών που αφοροφν ςτη 
μετακίνηςη μαθητών Α,Β,Γ τάξεων  και ςυνοδών εκπαιδευτικών του Γυμναςίου Δρεπάνου, ςτην 
Καλαμάτα-Μεςςήνη ςτισ 20/4/2016 

 

  ήμερα ςτισ 4 Απριλίου 2016 , ημζρα Δευτζρα και ώρα 13.05 ςυνήλθε ςε κλειςτή ςυνεδρίαςη ςτα 
Γραφεία του Γυμναςίου Δρεπάνου, ςτο Δρζπανο Αργολίδασ ΣΚ 21060, η ςυςταθείςα με την υπ’ αρ. 10/31-
3-2016 πράξη του Διευθυντή  του Γυμναςίου Δρεπάνου, επιτροπή αξιολόγηςησ των οικονομικϊν 
προςφορϊν που αφοροφν ςτη μετακίνηςη μαθητϊν και μαθητριϊν των Α,Β,Γ τάξεων και ςυνοδϊν 
εκπαιδευτικϊν του  Γυμναςίου  Δρεπάνου,  ςτην Καλαμάτα-Μεςςήνη ςτισ 20/4/2016. 

Παρζςτηςαν: 

Ο Δρίτςασ Γεώργιοσ, Διευθυντήσ του χολείου, ωσ πρόεδροσ. 

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

II. Κανζλλοσ Χρήςτοσ κλάδου ΠΕ03, αναπληρωτήσ τησ κ.Ντεβζ Αγγελικήσ η οποία δεν παραβρζθηκε 
για λόγουσ υγείασ ωσ Βϋμζλοσ. 

III. Γιαμά Παναγιώτα, Μζλοσ του Δ του υλλόγου Γονζων & Κηδεμόνων του Γυμναςίου Δρεπάνου, 
ωσ Γϋμζλοσ.  

IV. Γάτςιοσ Βαςίλειοσ, μαθητήσ τησ Γϋ τάξησ και πρόεδροσ του 15μελοφσ ςυμβουλίου, ωσ Δϋμζλοσ. 
 
Κατά τη ςυνεδρίαςη καθήκοντα γραμματζα άςκηςε η εκπαιδευτικόσ κ. Μπζκα Μαρία. 
 
Μετά τη διαπίςτωςη τησ απαρτίασ, ξεκίνηςε η ςυνεδρίαςη, ςτην οποία  η επιτροπή ζχοντασ υπόψη: 

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.πρωτ.36637/Γ2/02-04-2012 εγκφκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ «Σχολικζσ εκδρομζσ» 

3) Την αριθμ. 50/30-3-2016 πράξη του ςυλλόγου διδαςκόντων του Γυμναςίου Δρεπάνου με θζμα    
 «Προγραμματιςμόσ ςχολικοφ περιπάτου με μετακίνηςη ςτην  Καλαμάτα- Αρχαία Μεςςήνη». 

4) Την με αριθμ.πρωτ.371/31-3-2016 πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ όπωσ αυτή αναρτήθηκε 
ςτισ 31/3/2016 ςτην ιςτοςελίδα τησ Διεφθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αργολίδασ. 

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

προζβη ςτισ παρακάτω ενζργειεσ: 

1. Παρζλαβε τισ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  με την ακόλουθη ςειρά από τουσ εξήσ υποβάλλοντεσ 

οικονομική  προςφορά:  

        ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΣΟΚ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     ΩΡΑ 

SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–

AN.PATSIOS Co 

411/4-4-2016 11.20 

ΨΤΧΟΓΙΟ ΣΟURS 412/4-4-2016 11.25 

ZAFIRIS TOURS  413/4-4-2016 11.30 

 



  ελίδα: 2 από 2 

 

2. Ακολοφθωσ η Επιτροπή διαπίςτωςε ότι οι παραπάνω προςφορζσ ήταν εμπρόθεςμεσ, οι φάκελοι ήταν 

κλειςτοί και ςφραγιςμζνοι ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ τησ  πρόςκληςησ και μονόγραψε  

εξωτερικά αυτοφσ. Εν ςυνεχεία προχϊρηςε ςτην αποςφράγιςη των προςφορϊν των υποβαλλόντων 

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

I. Η προςφορά του τουριςτικοφ γραφείου SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–AN.PATSIOS Co ήταν 

ζγκυρη και ςφμφωνη με τισ διατάξεισ τησ αριθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 Τ.Α. 

II. Η προςφορά του τουριςτικοφ γραφείου ΨΤΧΟΓΙΟ ΣΟURS ήταν άκυρη διότι δε ςυνοδεφονταν 

από τα προβλεπόμενα παραςτατικά (υπεφθυνη δήλωςη και αρχείο ςε ηλεκτρονική μορφή) 

III. Η προςφορά του τουριςτικοφ γραφείου ZAFIRIS TOURS ήταν άκυρη διότι δε ςυνοδεφονταν από 

τα προβλεπόμενα παραςτατικά (αρχείο ςε ηλεκτρονική μορφή) 

3. Κατόπιν η Επιτροπή προχϊρηςε ςτην κατάταξη των ζγκυρων οικονομικϊν προςφορϊν που ζχουν 

υποβληθεί και δεν ζχουν απορριφθεί ςτον ζλεγχο των παραςτατικϊν εγγράφων , ςε πίνακα με 

αφξουςα ςειρά τησ ςυνολικήσ τιμήσ τησ οικονομικήσ προςφοράσ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ  ωσ 

εξήσ: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΟΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ)  

1 SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–AN.PATSIOS Co 980€  

 

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

KOLLIOPOULOS–AN.PATSIOS Co με  εννιακόςια ογδόντα ευρϊ (980) Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ΦΠΑ.  

      Σζλοσ αποφαςίςτηκε να αναρτηθεί αυθημερόν η παροφςα πράξη ςτην ιςτοςελίδα του ςχολείου και 

όριςε καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ ενςτάςεων κατά τησ ανωτζρω  απόφαςησ την Σετάρτη 6/4/2016 

και ώρα 11.30. 

 Όλεσ οι ανωτζρω αποφάςεισ ελήφθηςαν ομόφωνα. 

 

το ςημείο αυτό και ϊρα 13.40 ο Πρόεδροσ ζλυςε τη ςυνεδρίαςη.  

 
 

 

                  Ο πρόεδροσ  

 

 

            Δρίτςασ Γεϊργιοσ 

 

 
 

              Σα μζλη 

I. Μπζκα Μαρία 

II. Κανζλλοσ Χρήςτοσ 

III. Γιαμά Παναγιϊτα 

IV. Γάτςιοσ Βαςίλειοσ 

 

 

 


