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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Πράξη 10η 12/04/2019
(Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του σχολείου)
Θέμα: Αξιολόγηση προσφορών για την διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών
του σχολείου μας με προορισμό την Αιδηψό, η οποία θα πραγματοποιηθεί από Τρίτη
07/ 05 /2019 έως Τετάρτη 08 / 05 / 2019, στo πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων
& προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης .
Σήμερα 12/04/2019 Μαρτίου 2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.
συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στο γραφείο του διευθυντή του 4ου Γυμνασίου Κορίνθου
, η επιτροπή αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για την διήμερη εκπαιδευτική
επίσκεψη των μαθητών του σχολείου μας από Τρίτη 07/ 05 /2019 έως Τετάρτη 08
/ 05 / 2019, με προορισμό την Αιδηψό. .
Παρέστησαν: Ο Πρόεδρος, Γεωργιάδης Μάριος , Διευθυντής του Σχολείου και τα
Μέλη της επιτροπής :η κα Ζαχαριάδου Ειρήνη εκπαιδευτικός ΠΕ03 ως αρχηγός της
εκδρομής , ο κος Παπαδάς Κωνσταντίνος ΠΕ04 ως συμμετέχων στη συγκεκριμένη
εκδρομή , η κα Αρβανίτη Παναγιώτα ως Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων, η
κα Σιδέρη Μαίρη, η κα Γκράβα Μαρία και η κα Τσιωτάκη Ζαχάρω ως εκπρόσωποι του
συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, οι μαθητές/τριες: Λιακοπούλου Νικολέττα ως
πρόεδρος δεκαπενταμελούς ,ο Σιάχρας Γεώργιος ως πρόεδρος πενταμελούς και ο
Παπαϊωάννου Στέλιος ως εκπρόσωπος των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στην
συγκεκριμένη εκπαιδευτική επίσκεψη.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ξεκίνησε η συνεδρίαση, στην οποία η επιτροπή
έλαβε υπόψη: 1) την υπ΄ αρ. 33120/ΓΔ4 ΦΕΚ 681 – 06/03/2017 απόφαση του Υπ.
Παιδείας «Περί εκδρομών - μετακινήσεων μαθητών δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων
εντός και εκτός της χώρας», και 2) την με αριθμ. 169/08-04-2019 πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του
σχολείου μας με προορισμό την Αιδηψό στη Βόρεια Εύβοια όπως αυτή αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
Η Επιτροπή αξιολόγησης παρέλαβε τις σφραγισμένες προσφορές και αφού
διαπίστωσε ότι ήταν εμπρόθεσμες, οι φάκελοι ήταν κλειστοί και σφραγισμένοι σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις της πρόσκλησης προχώρησε στην αποσφράγιση των
προσφορών.
Μετά από έλεγχο των παραστατικών εγγράφων διαπίστωσε ότι τα παραστατικά
έγγραφα :

είναι πλήρεις και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και
προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που έχουν υποβληθεί, δύο (2
) στον αριθμό και δεν έχουν απορριφθεί.
Πρακτορείο
FLASKIS
TRAVEL
Ξυλόκαστρο

Συνολική Προσφορά (Ξενοδοχεία & Λεωφορείο)
τιμή: συνολικά 1628 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ||ξενοδοχείο ΕΙΡΗΝΗ 2*
τιμή κατ’ άτομο 37 ευρώ.
1)τιμή: 40 ευρώ κατά άτομο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ξενοδοχείο HOTEL

DIOGENIS

LITO 3*
2)τιμή 49 ευρώ κατά άτομο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ξενοδοχείο HOTEL
AYPA 4*

LOVE YOUR
HOLIDAYS

1)Τιμή συνολικά 2.250 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ||ξενοδοχείο ΘΑΛΑΣΣΑ
3* τιμή κατ’ άτομο 50 ευρώ.
2)Τιμή συνολικά 5.850 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ||ξενοδοχείο THERMA
SYLLA 5*
τιμή κατ’ άτομο 130 ευρώ

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει τη μετακίνηση για την συγκεκριμένη
εκδρομή στο Τουριστικό Γραφείο FLASKIS TRAVEL με συνολική προσφορά για την εκδρομή
1628 ευρώ και 37 ευρώ κατά άτομο ,ως την οικονομικότερη προσφορά που πληροί τις
προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης βάσει των απαιτήσεων του σχολείου μας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

