
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Πάτπα, 29-01-2018 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 

        & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                      Απιθ. Ππωτ. :46 

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 

                                                                                   

 
Θζμα: Αξιολόγηςη προςφορών ςχετικά με την εκπαιδευτική επίςκεψη τησ Γ΄ τάξησ  ςτην 

ζκθεςη Van Gogh-Alive ςτην Αθήνα 

Την Παραςκευή 26/01/2018 και ϊρα 13.20 μ.μ ςυνήλθε ςε κλειςτή ςυνεδρίαςη ςτο 

γραφείο του Διευθυντή ςτο Πειραματικό Γυμνάςιο Πατρϊν η επιτροπή αξιολόγηςησ των 

οικονομικϊν προςφορϊν που αφοροφν  την εκπαιδευτική επίςκεψη τησ Γϋ τάξησ  ςτην 

ζκθεςη Van Gogh-Alive ςτην Αθήνα. 

Η επιτροπή αποτελζςτηκε από τουσ:  

1) Καμπφλησ Νικόλαοσ ΠΕ11 Δ/ντη του Πειραματικοφ Γυμναςίου Πατρϊν 

2) Στεφανίδη Χρυςοφλα ΠΕ08 εκπαιδευτικόσ του ςχολείου 

3) Βυθοφλκα Αικατερίνη, πρόεδρο του Συλλόγου Γονζων 

4) Αντωνόπουλο Θωμά πρόεδρο του Δεκαπενταμελοφσ Συμβουλίου 

5) Αιχμαλωτίδη Ειρήνη μαθήτρια του Γ1 

αφοφ ζλαβε υπόψιν: α) την με αριθμό 33120/ΓΔ4/06-03-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681)που αφορά τισ 

μετακινήςεισ εκπαιδευτικϊν και μαθητϊν και β) την με αριθμό 32/22-01-2018 προκήρυξη 

εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ του ςχολείου μασ, άνοιξε τισ εξήσ 6 (ζξι) προςφορζσ: 

1) Kavallieratos tours 

2) Peloponnes travel 

3) Γεραςιμόπουλοσ Παναγιϊτησ 

4) Vavoulis tours 

5) Stasinopoulos travel 

6) Παπακωνςταντίνου Γεϊργιοσ 

Μετά από αναλυτικό ζλεγχο των παραπάνω προςφορϊν βάςει των κριτηρίων τησ ςχετικήσ 

προκήρυξησ αποφάςιςε ομόφωνα να δεχθεί ωσ καταλληλότερη και πιο οικονομική 

προςφορά αυτή του ταξιδιωτικοφ γραφείου «Stasinopoulos travel»  ςυνολικοφ ποςοφ 

 



462.00 ευρϊ ή 10.50 ευρϊ ανά μαθητή ςυν 1.00 ευρϊ ανά μαθητή για αςφάλεια 

ατυχήματοσ και αςθενείασ. Η παραπάνω προςφορά κρίθηκε ωσ η πλζον κατάλληλη, καθϊσ 

καλφπτει όλεσ εκ του νόμου προχποθζςεισ και απαιτήςεισ τησ προκήρυξησ. Πζραν τοφτου η 

επιτροπή αποφάςιςε να εξουςιοδοτήςει το Διευθυντή του ςχολείου κ. Καμπφλη Νικόλαο, 

πρόεδρο τησ επιτροπήσ, για την υπογραφή τησ ςχετικήσ ςφμβαςησ ανάθεςησ και 

μετακίνηςησ εφόςον τηρηθοφν τα νόμιμα από το ταξιδιωτικό γραφείο 

                                                                                                           

                                                                                                        Ο Διευθυντήσ                                                                             

                                                                   

                                                                                                   Καμπφλησ Νικόλαοσ                                                      

 



 


