ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Πάτπα, 21-03-2016

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ
& ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Αριθμ. Πρωτ: 227

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

ΘΕΜΑ: « Αξιολόγηση πποσυοπών για τη μετακίνηση του Π.Γ.Π. στη Σύπο».
Σήμεπα, ημέπα Δεςηέπα, 21 Μαπηίος 2016 και ώπα 14:00 μ.μ ζςνήλθε ζε
κλειζηή ζςνεδπίαζη ζηο Γπαθείο ηος Διεςθςνηή ηος Πειπαμαηικού Γςμναζίος Παηπών η
επιηποπή αξιολόγηζηρ ηυν οικονομικών πποζθοπών πος αθοπούν ζηην εκπαιδεςηική
επίζκετη (μεηακίνηζη) ηυν μαθηηών ζηη Σύπο ζηιρ 10/11/12-4-2016.
Παπέζηηζαν οι:
Καμπύληρ Νικόλαορ, ΠΕ11 Δ/νηηρ ηος ζσολείος
Ποηαμιάνος Θεανώ ΠΕ02 εκπαιδεςηικόρ ηος ζσολείος
Ππιγκιπάκηρ π. Εςάγγελορ ΠΕ01 εκπαιδεςηικόρ ηος ζσολείος
Τζίπηρ Σηαύπορ εκππόζυπορ ηος ζςλλόγος γονέυν και κηδεμόνυν
Κεπενόρ Αλέξανδπορ εκππόζυπορ ηος δεκαπενηαμελούρ
Ανηυνόποςλορ Μάπιορ εκππόζυπορ ηος δεκαπενηαμελούρ.
Η Επιηποπή αθού έλαβε ςπότη α) ηην ςπ' απιθμ. 129287/Γ2/10-11-2011/ΥΑ (B΄
2769) πος αθοπά ζηιρ μεηακινήζειρ μαθηηών και εκπαιδεςηικών και ηην με απιθμό 202/1503-2016 πποκήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ηος ζσολείος μαρ, άνοιξε ηιρ εξήρ έξι (6)
πποζθοπέρ:
1. Γπαθείο Τοςπιζμού «Γ.Α. Κςπιακόποςλορ», Πάηπα
2. Γπαθείο Τοςπιζμού «Schizas Tours», Αίγιο
3. Γπαθείο Τοςπιζμού «Happy Days Travel», Αθήνα
4. Γπαθείο Τοςπιζμού «Acadimos», Αθήνα
5. Γπαθείο Τοςπιζμού «At Holidays», Αθήνα
6. Γπαθείο Τοςπιζμού «Vlassopoulos Travel Service», Αθήνα
Μεηά από αναλςηικό έλεγσο ηυν παπαπάνυ πποζθοπών βάζει ηυν κπιηηπίυν ηηρ
ζσεηικήρ πποκήπςξηρ με απιθμό 202/15-03-2016, αποθάζιζε ομόθυνα να δεσθεί υρ
καηαλληλόηεπη για ηην εκπαιδεςηική επίζκετη ηυν μαθηηών ζηη Σύπο, ηην πποζθοπά ηος

γενικού γπαθείος ηοςπιζμού: «Schizas Tours», με ζςνολικό κόζηορ 5029,- εςπώ και κόζηορ
ανά μαθηηή 107,- εςπώ. Η παπαπάνυ πποζθοπά πποκπίθηκε υρ η πλέον ζςμθέποςζα
οικονομικά, αλλά και διόηι ηο ξενοδοσείο βπίζκεηαι ζηην Επμούπολη και διεςκολύνει ηην
ςλοποίηζη ηηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ. Η παπαπάνυ πποζθοπά επίζηρ πληποί ηιρ εκ ηος
νόμος πποβλεπόμενερ πποϋποθέζειρ και καλύπηει ηιρ απαιηήζειρ ηηρ πποκήπςξηρ.
Η πποζθοπά ηος «At Holidays» και ηος «Γ.Α. Κςπιακόποςλορ», πος ήηαν 119,- και
από 110-119, - εςπώ ανά μαθηηή ανηίζηοισα, κπίθηκαν υρ μη ζςμθέποςζερ, αλλά και διόηι
ηα ξενοδοσεία απέσοςν 5 και 8 σλμ. από ηην πόλη. Οι πποζθοπέρ ηυν «Vlassopoulos Travel
Service» (180,-), «At Holidays», (170,-) και «Acadimos» (155,-), επίζηρ, παπόλο πος
πποζθέποςν ξενοδοσεία ζηην Επμούπολη, κπίθηκαν υρ μη ζςμθέποςζερ οικονομικά.
Η επιηποπή, ηέλορ, αποθάζιζε να εξοςζιοδοηήζει ηον κ. Καμπύλη Νικόλαο,
Διεςθςνηή 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.

Τα μέλη
Ο Διεςθςνηήρ
Καμπύληρ Νικόλαορ

Ποηαμιάνος Θεανώ ΠΕ02 εκπ/κορ
Ππιγκιπάκηρ π. Εςάγγελορ ΠΕ01 εκπ/κορ
Τζίπηρ Σηαύπορ εκππόζυπορ ηος Σ.Γ.Κ.
Κεπενόρ Αλέξανδπορ μέλορ ηος 15μελούρ
Ανηυνόποςλορ Μάπιορ μέλορ ηος 15μελούρ

