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ΠΡΑΞΗ αρ.14/1-2-2017 - ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        Θέμα: «Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που αφορούν στην διδακτική επίσκεψη των 

μαθητών της ΣΤ1& Στ2΄ τάξεων στη Βουλή των Ελλήνων

Σήμερα στις 1-2-2017  ημέρα Τετάρτη
του Διευθυντή του 4ου  Δημοτικού Σχολείου Π
προσφορών που αφορούν στην εκπαιδευτι
Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας στη Βουλή των Ελλήνων.

Παρέστησαν:    
Πρόεδρος: Σαράφογλου Γεώργιος, Διευθυντής 4
Μέλος Α: Βενέτη Μηλιά ,Υποδιευθύντρια 
Μέλος Β: Μπόμπορη Χαριτωμένη
Μέλος Γ:  Μπατσούλης Νικόλαος 
Μέλος Δ: Φάκα Μάχη   εκπ/κός ΠΕ 1

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

υπόψη: 
1) Την αριθμ.129287/Γ2/10

«Εκδρομές - Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

2) Την αριθμ 12/23-1
Σχολείου με θέμα: «Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικής 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Kids Athletiks

Την με Αρ. Πρωτ.  20/23-1-2017  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

επίσκεψη των μαθητών της ΣΤ1& Στ2΄ τάξεων στη Βουλή των Ελλήνων

ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας

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

        Παρέλαβε δύο(2)    σφραγισμένες  προσφορές
, προχώρησε στην  αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών

       Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην κατάταξη των οικονομικών προσφορών που έχουν 
υποβληθεί σε πίνακα με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  ως εξής:

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

1 KOSMAS TOYRS ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

2 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

των οικονομικών προσφορών  που αφορούν στην διδακτική επίσκεψη των 

στη Βουλή των Ελλήνων». 

Τετάρτη και ώρα 9:40 συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση
Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας, η επιτροπή  αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών που αφορούν στην εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της ΣΤ1& Στ2 τάξεων του 4
Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας στη Βουλή των Ελλήνων. 

ράφογλου Γεώργιος, Διευθυντής 4ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας 
Βενέτη Μηλιά ,Υποδιευθύντρια 4ουΔημοτικού Σχολείου Πρέβεζας 
Μπόμπορη Χαριτωμένη , εκπ/κός ΠΕ 70 4ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας

   εκπ/κός ΠΕ 70 4ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας
εκπ/κός ΠΕ 16.01  4ουΔημοτικού Σχολείου Πρέβεζας 

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

Την αριθμ.129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2769/τΒ΄/02-12-2012) με θέμα 
μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». 
1-2017 πράξη του συλλόγου διδασκόντων του 

Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικής  Επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων
Athletiks» 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν στην διδακτική 

επίσκεψη των μαθητών της ΣΤ1& Στ2΄ τάξεων στη Βουλή των Ελλήνων όπως αυτή αναρτήθηκε στην 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας. 

Την ημερομηνία και ώρα  υποβολής της κάθε οικονομικής προσφοράς.

ισμένες  προσφορές  και αφού διαπίστωσε ότι  ήταν  εμπρόθεσμες
αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών . 

τροπή προχώρησε στην κατάταξη των οικονομικών προσφορών που έχουν 
υποβληθεί σε πίνακα με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς 

ως εξής: 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΞΕΝΟΦΩΝ      82 2624 

 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 83,41 2670 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

των οικονομικών προσφορών  που αφορούν στην διδακτική επίσκεψη των 

συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στο γραφείο 
ρέβεζας, η επιτροπή  αξιολόγησης των οικονομικών 

κή επίσκεψη των μαθητών της ΣΤ1& Στ2 τάξεων του 4ου 

 

Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας 
Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας 

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

2012) με θέμα 
μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

πράξη του συλλόγου διδασκόντων του 4ου Δημοτικού 
στη Βουλή των Ελλήνων 

που αφορούν στην διδακτική 

όπως αυτή αναρτήθηκε στην 

Την ημερομηνία και ώρα  υποβολής της κάθε οικονομικής προσφοράς. 

ιαπίστωσε ότι  ήταν  εμπρόθεσμες 

τροπή προχώρησε στην κατάταξη των οικονομικών προσφορών που έχουν 
υποβληθεί σε πίνακα με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς 



 
 
 
 Ύστερα από τα ανωτέρω η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την τιμή και την κατηγορία των 

ξενοδοχείων 
αποφασίζει ομόφωνα 

 
να ανακηρυχθεί μειοδότης ανάδοχος για τη μετακίνηση και τη διαμονή των μαθητών του 

σχολείου μας στην Αθήνα  το  γραφείο γενικού τουρισμού KOSMAS TOYRS  (με συνολικό κόστος:2624 € 
και κόστος ανά μαθητή:82  €), που αποκτά δικαιώματα αναδόχου, αν δεν υποβληθεί ένσταση. 

Δίνονται δύο μέρες για υποβολή ένστασης. Σε περίπτωση μη  υποβολής, αυτοδίκαια θα κληθεί o 
εκπρόσωπος του γραφείου  στο Σχολείο για την υπογραφή συμφωνητικού. 

Για το θέμα  αυτό  συντάχτηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται: 
 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ 

      ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗ ΜΗΛΙΑ 

  ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΧΡΙΤΩΜΕΝΗ 

  ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

    Ακριβές Φωτοαντίγραφο                                                                       ΦΑΚΑ ΜΑΧΗ 

     Ο Διευθυντής του Σχολείου 

 

                  Γεώργιος Σαράφογλου 

 

             

                                                                                                                  

   

          

 


