
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 01/  01-11-2016

        Συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  των  οικονομικών  προσφορών  που  αφορούν  στη 
μετακίνηση μαθητών Α,Β,Γ τάξεων  και συνοδών εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Δρεπάνου, στην Παλαιά 
Επίδαυρο στις 08/11/2016.

  Σήμερα στις 1 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στα Γραφεία 
του Γυμνασίου Δρεπάνου, στο Δρέπανο Αργολίδας ΤΚ 21060, η συσταθείσα με την υπ’ αρ. 3/25-10-2016 
πράξη του Διευθυντή  του Γυμνασίου Δρεπάνου, επιτροπή αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών που 
αφορούν στη μετακίνηση μαθητών Α,Β,Γ τάξεων και συνοδών εκπαιδευτικών του  Γυμνασίου  Δρεπάνου, 
στην Παλαιά Επίδαυρο στις 08/11/2016.

Παρέστησαν:

Ο Δρίτσας Γεώργιος, Διευθυντής του Σχολείου, ως πρόεδρος.

και τα μέλη:
I. Μπέκα Μαρία κλάδου ΠΕ02, ως Α΄μέλος.

II. Κολοβού Αλεξάνδρα κλάδου ΠΕ 02, ως Β΄μέλος.
III. Τζαβάρα Ιωάννα , εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Γυμνασίου Δρεπάνου, ως 

Γ΄μέλος. 
IV. Γκρέτση Μαρία-Κωνσταντίνα, μαθήτρια της Γ΄ τάξης και αντιπρόεδρο του 15μελούς συμβουλίου, 

ως Δ΄μέλος.

Κατά τη συνεδρίαση καθήκοντα γραμματέα άσκησε η εκπαιδευτικός κ. Μπέκα Μαρία.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ξεκίνησε η συνεδρίαση, στην οποία  η επιτροπή έχοντας υπόψη:

1) Την  αριθμ.πρωτ.  129287/Γ2/10-11-2011  Υ.Α.  ΥΠ.Π.Ε.Θ  (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. 17/21-10-2016 πράξη του συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου Δρεπάνου με θέμα   
 «Προγραμματισμός  περιπάτου με μετακίνηση ».

3) Την  με  αριθμ.πρωτ.1028/24-10-2016  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  όπως  αυτή  
αναρτήθηκε  στις  25/10/2016  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

ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε 1060/31-10-2016 12.45΄

 SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–

AN.PATSIOS Co

1061/31-10-2016 12.50΄

ZAFIRIS TOURS 1062/31-10-2016 12.55΄
2. 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 αυτούς. Εν συνεχεία προχώρησε στην αποσφράγιση των προσφορών των υποβαλλόντων 
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οικονομική προσφορά και μετά από έλεγχο των παραστατικών εγγράφων διαπίστωσε ότι όλες οι 

προσφορές ήταν πλήρεις και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην  πρόσκληση ενδιαφέροντος επομένως 

θεωρούνται έγκυρες 

3. Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην κατάταξη των έγκυρων οικονομικών προσφορών που έχουν 

υποβληθεί και δεν έχουν απορριφθεί στον έλεγχο των παραστατικών εγγράφων , σε πίνακα με 

αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

  1 SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–AN.PATSIOS Co 238,00

2 ZAFIRIS TOURS 260,00

3 ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε 462,00

Βάσει του παραπάνω πίνακα επικρατέστερη προσφορά είναι  του τουριστικού γραφείου  SPK TRAVEL CH. 

KOLLIOPOULOS–AN.PATSIOS Co   διακόσια τριάντα οκτώ (238,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

      Τέλος αποφασίστηκε να αναρτηθεί αυθημερόν η παρούσα πράξη και οι οικονομικές προσφορές στην 

ιστοσελίδα του σχολείου  για να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και όρισε 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων κατά της ανωτέρω  απόφασης την Πέμπτη 3/11/2016 και 

ώρα 11.00.

 Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.

Στο σημείο αυτό και ώρα 12.00 ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση. 

                  Ο πρόεδρος

            Δρίτσας Γεώργιος
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              Τα μέλη

I. Μπέκα Μαρία

II. Κολοβού Αλεξάνδρα

III. Τζαβάρα Ιωάννα 

IV. Γκρέτση  Μαρία-Κωνσταντίνα


