
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Πάτπα, 07-04-2017 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
        & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                         Απ. Ππωτ.: 264 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ                          
ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ  Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η  ΑΥΑΪΑ                            
ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ  ΠΑΣΡΩΝ 
Σαχ. Δ/νση : Άθω και Αξαπλιάν 1 
Σ.Κ. – Πόλη : 26226 - Πάτπα 
Πληπουοπίερ : Νικόλαορ Καμπύληρ 
Σηλέυωνο : 2610-333287 
FAX : 2610-333270 
e-mail : gympeirp@sch.gr                                         
 

 

Θέκα: «Αξιολόγηζη πποζθοπών ζχεηικά με ηην εκπαιδευηική επίζκεψη μαθηηών 

ηου Π.Γ.Π. ζηην Κέπκυπα» 

 

 

      Τελ Πέκπηε 06/04/2017 θαη ώξα 13.15 κ.κ. ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ζην 

Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ζην Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Παηξώλ ε Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο 

ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε 38 

καζεηώλ/ηξηώλ θαη 3 εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Κέξθπξα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 

06/05 κέρξη 09/05/2017.  

      Η Δπηηξνπή, πνπ απνηειέζηεθε από ηνπο  

 

1. Νηθόιαν Κακπύιε, Γ/ληή ηνπ Σρνιείνπ 

 

2. Βαζηιηθή Κίδηιε, ΠΔ 02, Σπλνδό ηεο εθδξνκήο 

 

3. π. Δπάγγειν Πξηγθηπάθε, Σπλνδό ηεο εθδξνκήο 

 

4.  Παλαγηώηε Γάθε, εθπξόζσπν Σπιι. Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ 

 

5.  Όιγα Καθνύ, κέινο ηνπ 15κεινύο Σπκβνπιίνπ 

 

6. Παλαγηώηε Μνπληδνύξε, κέινο ηνπ 15κεινύο Σπκβνπιίνπ, 

 

             αθνύ έιαβε ππ’ όςηλ: α) ηελ ππ’ αξηζκ. 33120/ΓΓ4/06-03-2017 ΥΑ (ΦΔΚ 

681) πνπ αθνξά ζηηο κεηαθηλήζεηο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ θαη β) ηελ κε αξηζκό 

223/31-03-2017 επαλαπξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Σρνιείνπ καο 

άλνημε ηηο εμήο ηέζζεξηο (4) πξνζθνξέο:  

 

1.  Stasinopoulos Travel 

 

2.  Kavallieratos Tours 

 

3. Gerasimopoulos Travel Service, θαη 

 

4. Katsoulis Tours 
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     Μεηά από αλαιπηηθό έιεγρν ησλ παξαπάλσ πξνζθνξώλ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο 

ζρεηηθήο πξνθήξπμεο,  

αποθάζιζε ομόθωνα 

 

λα δερζεί σο θαηαιιειόηεξε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζηελ 

Κέξθπξα ηελ πξνζθνξά ηνπ Γξαθείνπ «Katsoulis Tours» ζπλνιηθνύ πνζνύ 99 € αλά 

καζεηή. Η αλσηέξσ πξνζθνξά θξίζεθε σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά, αιιά 

θαη δηόηη  ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη θαιύπηεη όιεο ηηο εθ ηνπ λόκνπ πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο.  

     Η Δπηηξνπή ηέινο απνθάζηζε λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σρνιείνπ, θ. 

Νηθόιαν Κακπύιε, Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζύκβαζεο αλάζεζεο ηεο κεηαθίλεζεο, εθόζνλ ηεξεζνύλ ηα λόκηκα από ην 

ηαμηδησηηθό γξαθείν.  

 

 

                                                                                     Ο Γηεπζπληήο  

 

                                                                                                    

                                                                                     Νηθόιανο Κακπύιεο 

 


