
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Πάηπα, 12-01-2018 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ 

        & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ                                      Απιθ. Ππυη. :19 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ  Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ                          

ΔΚΠ/Η ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 

Γ/ΝΗ  Γ/ΘΜΙΑ  ΔΚΠ/Η  ΑΥΑΪΑ                            

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ  ΠΑΣΡΩΝ 

Σασ. Γ/νζη : Άθυ και Αξαπλιάν 1 

Σ.Κ. – Πόλη : 26226 - Πάηπα 

Πληποθοπίερ : Νικόλαορ Καμπύληρ 

Σηλέθυνο : 2610-333287 

FAX : 2610-333270 

e-mail : gympeirp@sch.gr 

                                                                                 

 
 
 
 

ΘΔΜΑ: «Αξιολόγηζη πποζθοπών ζσεηικά με ηην εκπαιδεςηική επίζκετη ηηρ Γ΄ 

Σάξηρ ζηη Βοςλή ηυν Δλλήνυν». 

 

 Σήμεπα,  Παπαζκεςή, 12 Ιανοςαπίος 2018 και ώπα 13.30  ζςνήλθε ζε κλειζηή 

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

οικονομικών πποζθοπών πος αθοπούν ηην εκπαιδεςηική επίζκετη ηηρ Γ΄ηάξηρ ζηη 

Βοςλή ηυν Δλλήνυν ζηην Αθήνα, ζηιρ 24 Ιανοςαπίος 2018.  

 

     Παπέζηηζαν οι παπακάηυ:  

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

π. Ππιγκιπάκηρ Δςάγγελορ ΠΔ01, Δκπ/κόρ ηος Π.Γ.Π. 

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

Βςθούλκα Αικαηεπίνη, Ππόεδπορ ηος Σςλλόγος Γονέυν και Κηδεμόνυν 

Σολυμού Λευνόπα, Ππόεδπορ ηος Πενηαμελούρ ζςμβοςλίος ηος Γ2 Τμήμαηορ  

Ανηυνόποςλορ Θυμάρ, Ππόεδπορ ηος Γεκαπενηαμελούρ Σςμβοςλίος 

Η επιηποπή, αθού έλαβε ςπότη ηηρ ηιρ: α) ηην ςπ. απθμ. 33120/ΓΓ4/6-3-2017  

Υ.Α.(ΦΔΚ 681) πος αθοπά ζηιρ μεηακινήζειρ μαθηηών και εκπ/κών και β) ηην με 

απθμ. Ππυηοκ. 1/8-01-18 ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ηος ζσολείος μαρ 

για ππαγμαηοποίηζη Δκπαιδεςηικήρ Δπίζκετηρ , άνοιξε ηιρ εξήρ πένηε (5) πποζθοπέρ: 

1. Achaia Travel 

2. Tsatsaris Tours 

3. Another Tours 

4. Luterways Travel 

5. Peloponnes Travel  

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

ζσεηικήρ πποκήπςξηρ ηος ζσολείος μαρ με απιθμ. Ππυηοκ. 1/8-01-2018, η επιηποπή 

αποθάζιζε ομόθυνα να δεσθεί υρ καηαλληλόηεπη για ηην εκπαιδεςηική επίζκετη 

ηυν μαθηηών ζηη Βοςλή ηην πποζθοπά ηος ηαξιδιυηικού γπαθείος  Achaia Travel  

με ζςνολική κόζηορ 891,00 εςπώ και κόζηορ ανά μαθηηή 14,85 εςπώ.  

 



 Η παπαπάνυ πποζθοπά κπίθηκε υρ η πλέον καηάλληλη, καθώρ καλύπηει όλερ ηιρ εκ 

ηος νόμος πποϋποθέζειρ και απαιηήζειρ ηηρ πποκήπςξηρ. Πέπαν ηούηος η ανυηέπυ 

πποζθοπά κπίθηκε υρ οικονομικά ζςμθέποςζα και δεδομένηρ ηηρ πποηγούμενηρ 

θεηικήρ ζςνεπγαζίαρ με ηο εν λόγυ ππακηοπείο, η επιηποπή αποθάζιζε ομόθυνα ηην 

επιλογή ηηρ ζςγκεκπιμένηρ πποζθοπάρ  

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 ηηπηθούν ηα νόμιμα από ηο ηαξιδιυηικό γπαθείο. 

 

Η παπαπάνυ αξιολόγηζη ηυν πποζθοπών ζςνηάσθηκε βάζει ηηρ με απιθμό 4/12-01-

2018 Ππάξηρ ηος Βιβλίος  Ππάξευν ηος διεςθςνηή ηος Π.Γ.Π. 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ο Γιεςθςνηήρ 

 

 

 

                                                                                                   Νικόλαορ Καμπύληρ 
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