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ΠΡΑΞΗ 

   

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ 
  

ην Καξπελήζη θαη ζην Γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Καξπελεζίνπ, ζήκεξα 22-03-

2022, εκέξα ΣΡΙΣΗ θαη ώξα 12:00, ζπλήιζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ.αξηζ.5/17-03-2022 

απόθαζε ηεο Γ/ληξηαο ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Καξπελεζίνπ θαο Παλαγησηή Αγάπεο γηα λα θάλεη δεθηή ηε 

κνλαδηθή πξνζθνξά γηα ηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ηεο Β΄ Σάμεο ζηελ Αζήλα ζηηο 08/04/2022 θαη αθνύ 

έιαβε ππόςε ηεο: 

1. Σελ 20883/Γ4/12-02-2020 Τ.Α. (ΦΔΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020) «Δθδξνκέο – Δθπαηδεπηηθέο 

επηζθέςεηο θαη κεηαθηλήζεηο καζεηώλ/ηξηώλ Γεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ρώξαο». 

2. Σελ πξνθήξπμε κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα κίζζσζε ιεσθνξείσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κεηαθίλεζεο καζεηώλ (45 καζεηέο θαη 5 ζπλνδνί), νδηθώο από ην Καξπελήζη ζηελ Αζήλα ζηηο 

08/04/2022 θαη επηζηξνθή. 

3. Σελ κε αξ. πξση. 81/18-03-2022 πξνζθνξά ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ από Καξπελήζη πξνο Αζήλα ζηηο 08-04-2022 

 

εηζεγήζεθε ην ζέκα, αλέθεξε όηη θαηαηέζεθε κηα (1) πξνζθνξά θαη πξόηεηλε: 

1. Να γίλεη δεθηή θαζώο είλαη ζύκθσλε κε ηελ πξνθήξπμε ηεο εθδξνκήο. 

2. Παξά ην γεγνλόο όηη πξνβιέπνληαη θαη’ ειάρηζην ηξεηο ( 3 ) πξνζθνξέο θαη επεηδή ππάξρεη 

απξνζπκία ησλ ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ λα αλαιάβνπλ κηθξέο εθδξνκέο θαζώο θαη ηα ζηελά 

ρξνληθά πεξηζώξηα, λα επηιεγεί ε παξαθάησ πξνζθνξά 

 

ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ (KarpenissiTours) από Καξπελήζη πξνο Αζήλα: 

πλνιηθή ηηκή:679€ Κόζηνο αλά καζεηή: 15€. 

 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο αθνύ έιαβαλ ππόςε ηελ παξαπάλσ πξνζθνξά 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π λ   ν κ ό θ σ λ α 

λα αλαηεζεί ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ηεο Β΄ Σάμεο ηνπ 1
νπ

 Γπκλαζίνπ Καξπελεζίνπ 

ζηελ Αζήλα ζην ηνπξηζηηθό γξαθείν ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ. 

 

 Γηα ην ζθνπό απηό έγηλε ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη. 
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