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ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηζη πποζθοπών ζχεηικά με ηη μεηακίνηζη ηων μαθηηών ηου 

ζχολείου ζηη Θεζζαλονίκη, ζηο πλαίζιο ηου Μαθηηικού Συνεδπίου» 

 

 Σήμεπα, ημέπα Παπαζκεςή, 11 Νοεμβπίος 2016 και ώπα 13:30μ.μ.  ζςνήλθε ζε 

κλειζηή ζςνεδπίαζη ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή ηος Π. Γ. Π η επιηποπή αξιολόγηζηρ 

ηυν οικονομικών πποζθοπών πος αθοπούν ζηη μεηακίνηζη μαθηηών/ηπιών και 

εκπαιδεςηικών ζηη Θεζζαλονίκη, ζηο πλαίζιο ηος Μαθηηικού Σςνεδπίος «Μαθηηέρ 

ζε πόλο Γιπλυμάηη». η οποία θα ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ 16 Γεκεμβπίος έυρ και ηιρ 18 

Γεκεμβπίος 2016. 

  Παπέζηηζαν οι παπακάηυ:  

Καμπύληρ Νικόλαορ ΠΔ11, Γιεςθςνηήρ ηος Π.Γ.Π. 

Μανυλοπούλος Σοθία ΠΔ02, Δκπ/κόρ ηος Π.Γ.Π. 

Ποηαμιάνος Θεανώ ΠΔ02, Δκπ/κόρ ηος Π.Γ.Π. 

Πλώηαρ Ανδπέαρ ,Δκππόζυπορ ηος Σςλλόγος Γονέυν και Κηδεμόνυν 

Σολυμού Λευνόπα, Δκππόζυπορ ηυν μαθηηών 

Νηαθογιάννη Παναγιώηα, Δκππόζυπορ ηυν μαθηηών 

Η επιηποπή, αθού έλαβε ςπότη ηηρ ηιρ: α) ηην ςπ. απθμ. 129287/Γ2/10-11-2011 

(Β΄2769) Υ.Α. πος αθοπά ζηιρ μεηακινήζειρ μαθηηών και εκπ/κών και β) ηην ςπ. 

απθμ. Ππυη. Φ15.1/182933/Γ2/1-11-2016 έγκπιζη διεξαγυγήρ ηηρ 1
ηρ

 Πανελλήνιαρ 

Μαθηηικήρ Πποζομοίυζηρ ηος Οπγανιζμού Ηνυμένυν Δθνών για ηα Γικαιώμαηα 

ηος Ανθπώπος με ηίηλο «Μαθηηέρ ζε πόλο Γιπλυμάηη» ζηη Θεζζαλονίκη , άνοιξε 

ηιρ εξήρ ηπειρ (3) πποζθοπέρ: 

1. Mattheos Tours 

2. Connection Travel 

3. Kavallieratos Tours 

Μεηά από αναλςηικό έλεγσο ηυν παπαπάνυ πποζθοπών, βάζει ηυν κπιηηπίυν ηηρ 

ζσεηικήρ πποκήπςξηρ ηος ζσολείος μαρ με απιθμ. Ππυη. 663/08-11-2016 , η επιηποπή 

αποθάζιζε ομόθυνα να δεσθεί υρ καηαλληλόηεπη για ηην εκπ/κή  επίζκετη ηυν 

μαθηηών ζηη Θεζζαλονίκη ηην πποζθοπά ηος Γενικού Γπαθείος Τοςπιζμού 

Mattheos tours με ζςνολική κόζηορ 2.205,00 εςπώ και κόζηορ ανά μαθηηή 105,00 

εςπώ. Η παπαπάνυ πποζθοπά πποκπίθηκε υρ η πλέον ζςμθέποςζα οικονομικά και 

ηαςηόσπονα πληπούζε όλα ηα κπιηήπια ηηρ με απιθμ. Ππυη. 663/08-11-2016 

πποκήπςξηρ ηος ζσολείος. 
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Η επιηποπή, ηέλορ, αποθάζιζε να εξοςζιοδοηήζει ηον κ. Καμπύλη Νικόλαο, 

Γιεςθςνηή ηος Πειπαμαηικού Γςμναζίος Παηπών και Ππόεδπο ηηρ επιηποπήρ να 

πποσυπήζει ζηην ςπογπαθή ηηρ ζσεηικήρ ζύμβαζηρ ανάθεζηρ για ηη διοπγάνυζη ηηρ 

μεηακίνηζηρ, εθόζον ηηπούνηαι ηα νόμιμα από ηο ηαξιδιυηικό γπαθείο. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                Ο Γιεςθςνηήρ 

 

 

 

                                                                                          Νικόλαορ Καμπύληρ  
 


