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Αντίγραφο Πράξης 30η  
 

 Θέμα: «Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αφορούν σε σχολικό περίπατο με μετακίνηση των 

μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Δρεπάνου, στο Ναύπλιο στις 20/02/2020». 

 

Σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.05 συγκεντρώθηκε ο Σύλλογος 

Διδασκόντων σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας του σχολείου, με θέμα: «Αξιολόγηση 

των οικονομικών προσφορών που αφορούν σε σχολικό περίπατο-μετακίνηση (άρθρο 1) των μαθητών και 

των συνοδών εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Δρεπάνου, στο Ναύπλιο στις 20/02/2020». 

Καθήκοντα γραμματέα άσκησε η εκπαιδευτικός κα Μπέκα Μαρία. 

Ο σύλλογος διδασκόντων αφού έλαβε υπόψη του τα κατωτέρω: 

1) Την με αρ. πρωτ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Εκδρομές−Μετακινήσεις μαθητών και 

μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 

χώρας».  

2) Την με αρ. 29η/06-02-2020 πράξη του συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου Δρεπάνου με θέμα 

«Προγραμματισμός σχολικού περιπάτου με μετακίνηση». 

3) Την με αρ. πρωτ. 65/06-02-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτή αναρτήθηκε στις 

06-02-2020 στην ιστοσελίδα/ιστολόγιο του σχολείου. 

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

προέβη στις παρακάτω ενέργειες: 

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

υποβάλλοντες οικονομική  προσφορά:  

        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤΟΚ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     ΩΡΑ 

Stavropoulos Tours 67/07-02-2020 09.20 π.μ. 

Zafiris Tours  68/07-02-2020 10.55 π.μ. 

 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΤΟΥΡΣ 69/07-02-2020 10.57 π.μ. 

SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–AN.PATSIOS Co 70/07-02-2020 11.02 π.μ. 

 

2. Στη συνέχεια ο σύλλογος διαπίστωσε ότι οι παραπάνω προσφορές ήταν εμπρόθεσμες, οι φάκελοι ήταν 

κλειστοί και σφραγισμένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της  πρόσκλησης και μονόγραψε  

εξωτερικά αυτούς. Μετά προχώρησε στην αποσφράγιση των προσφορών των υποβαλλόντων 

οικονομική προσφορά και μετά από έλεγχο των παραστατικών εγγράφων διαπίστωσε ότι:       

 α)  Οι  οικονομικές προσφορές του τουριστικού γραφείου SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–AN.PATSIOS 

Co και του τουριστικού γραφείου Stavropoulos Tours ήταν σύμφωνες με την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 
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β) Οι οικονομικές προσφορές του τουριστικού γραφείου Zafiris Tours και του τουριστικού γραφείου 

ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΤΟΥΡΣ δεν είχαν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 /85  για την ισχύ του ΚΤΕΟ και την 

οικονομική προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή όπως προβλέπονταν από την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

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 320€  

(2 λεωφορεία 60 θέσεων) 

  2 Stavropoulos Tours 465€  

(3 λεωφορεία 50 θέσεων) 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων  

ομόφωνα αποφάσισαν 

ότι μειοδοτεί το Τουριστικό Γραφείο SPK TRAVEL CH. KOLLIOPOULOS–AN.PATSIOS Co με τιμή προσφοράς 

τριακόσια είκοσι ευρώ (320€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

ιστοσελίδα/ιστολόγιο του σχολείου για να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος 

και όρισε καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων κατά της ανωτέρω απόφασης την Τρίτη, 11 

Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.. 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη και υπογράφεται:  
 

                  Η Δ/ντρια  

 

 

           ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

 

 

              Οι καθηγητές/τριες 

1. Αντώνογλου Μιχαήλ 

2. Κολοβού Αλεξάνδρα 

3. Μπέκα Μαρία 

4. Γεωργή Ελένη 

5. Δρίτσας Γεώργιος 

6. Λαμπριανίδου Αναστασία 

7. Ψαθά Σταυρούλα 

8. Γλαρέτα Μαρία 

 


