
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Πάτπα, 05-05-2017 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
        & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                         Απ. Ππωτ.:296  
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                                         
 

 

Θέμα: «Αξιολόγηζη πποζθοπών ζχεηικά με ηην εκπαιδευηική εκδπομή μαθηηών 

ηου Π.Γ.Π. ζηα Ιωάννινα» 

 

 

      Την Πέμπηη 04/05/2017 και ώπα 14:15 μ.μ. ζςνήλθε ζε κλειζηή ζςνεδπίαζη ζηο 

Γπαθείο ηος Γιεςθςνηή ζηο Πειπαμαηικό Γςμνάζιο Παηπών η Δπιηποπή αξιολόγηζηρ 

ηυν οικονομικών πποζθοπών πος αθοπούν ζηην μονοήμεπη εκπαιδεςηική επίζκετη  

μαθηηών/ηπιών ηηρ Β΄  και Γ΄ Τάξηρ  πος θα ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ 17/05/2017 ζηα 

Ιυάννινα.  

      Η Δπιηποπή, πος αποηελέζηηκε από ηοςρ  

 

1. Νικόλαο Καμπύλη, Γ/νηή ηος Σσολείος 

 

2. Μεζζήνη Πεπικλή, ΠΔ 20, Σςνοδό ηηρ εκδπομήρ 

 

3. Σηεθανίδη Φπςζούλα , ΠΔ08 Σςνοδό ηηρ εκδπομήρ 

 

4.  Βςθούλκα Καηεπίνα, εκππόζυπο Σςλλ. Γονέυν & Κηδεμόνυν 

 

5.  Σηαθόποςλο Αλέξιο, μέλορ ηος 15μελούρ Σςμβοςλίος 

 

6. Σκούηαρ Κυνζηανηίνορ, μέλορ ηος 15μελούρ Σςμβοςλίος, 

 

             αθού έλαβε ςπ’ ότιν: α) ηην ςπ’ απιθμ. 33120/ΓΓ4/06-03-2017 ΥΑ (ΦΔΚ 

681) πος αθοπά ζηιρ μεηακινήζειρ μαθηηών και εκπαιδεςηικών και β) ηην με απιθμό 

266/24-04-2017 πποκήπςξη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ηος Σσολείος μαρ άνοιξε ηιρ 

εξήρ ηέζζεπειρ (4) πποζθοπέρ:  

 

1.  Mattheos Tours 

 

2.  Kavallieratos Tours  

 

3. Patras Travel και 

 

4. Rania Tours  
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  Μεηά από αναλςηικό έλεγσο ηυν παπαπάνυ πποζθοπών βάζει ηυν κπιηηπίυν ηηρ 

ζσεηικήρ πποκήπςξηρ,  

αποθάζιζε ομόθωνα 

 

να δεσθεί υρ καηαλληλόηεπη για ηην εκπαιδεςηική επίζκετη ηυν μαθηηών ζηα 

Ιυάννινα ηην πποζθοπά ηος Γπαθείος « KavallieratosTours» ζςνολικού ποζού 

1335,00 € ή 12,60 €  ανά μαθηηή. Η ανυηέπυ πποζθοπά κπίθηκε υρ η πλέον 

ζςμθέποςζα οικονομικά, αλλά και διόηι  ζςμβάλλει ζηην αποηελεζμαηικόηεπη 

ςλοποίηζη ηυν ζηόσυν ηος ππογπάμμαηορ και καλύπηει όλερ ηιρ εκ ηος νόμος 

πποβλεπόμενερ πποϋποθέζειρ και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ πποκήπςξηρ.  

     Η Δπιηποπή ηέλορ αποθάζιζε να εξοςζιοδοηήζει ηον Γιεςθςνηή ηος Σσολείος, κ. 

Νικόλαο Καμπύλη, Ππόεδπο ηηρ Δπιηποπήρ για ηην ςπογπαθή ηηρ ζσεηικήρ 

ζύμβαζηρ ανάθεζηρ ηηρ μεηακίνηζηρ, εθόζον ηηπηθούν ηα νόμιμα από ηο 

ηαξιδιυηικό γπαθείο.  

 

 

                                                                                     Ο Γιεςθςνηήρ  

 

                                                                                                    

                                                                                 Νικόλαορ Καμπύληρ 


