
ΠΡΑΞΗ 38 
 

Σήμεπα 26 Ιοςνίος 2018, ημέπα Τπίηη και ώπα 13:30 μ.μ. ζηο γπαθείο 

ηηρ γπαμμαηείαρ ηος 2
ος

 Γενικού Λςκείος Σεππών καιύζηεπα από 

ππόζκληζη ηηρΓιεςθύνηπιαρ ηος Σσολείος, Βαζιλικήρ Κούλα, 

ζςγκενηπώθηκαν ηα μέλη ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών ηυν 

ηαξιδιυηικών γπαθείυν για ηη μεηακίνηζη ζηην πόλη Μεπζίνηηηρ Τοςπκίαρ 

ζηιρ 24/09/2018 - 30/09/2018, ζηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ  ERASMUS 

+ ΚΑ2 με κυδικό 2017-1-TRO1-KA219-046504_4.  

Τα μέλη ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ, πος ζςγκποηήθκε ζύμθυνα με 

ηην ςπ’ απιθμ. 37/26-06-2018 Ππάξη Αποθάζευν Γιεςθςνηή, είναι οι: 

1. Κούλα Βαζιλική, κλ. ΠΔ02, Γιεςθύνηπιαηος 2
ος

 Γενικού Λςκείος 

Σεππών,μέλορ ηηρ παιδαγυγικήρ ομάδαρ 

2. Τζιαούζη Κυνζηανηινιά, κλ. ΠΔ76, Υποδιεςθύνηπια ηος 2
ος

 Γενικού 

Λςκείος Σεππών, μέλορ ηηρ παιδαγυγικήρ ομάδαρ 

3. Αγγειοπλάζηηρ Αθανάζιορ, κλ. ΠΔ86, Υποδιεςθςνηήρ ηος 2
ος

 Γενικού 

Λςκείος Σεππών, ςπεύθςνορ ηυν ππογπαμμάηυν ERASMUS + ΚΑ2 

και μέλορ ηηρ παιδαγυγικήρ ομάδαρ 

4.  Μανούκη Παγώνα, κλ. ΠΔ06, μέλορ ηηρ παιδαγυγικήρ ομάδαρ, 

εκππόζυπορ ηυν εκπαιδεςηικών πος ζςμμεηέσοςν ζηο ππόγπαμμα 

 

Η Γιεςθύνηπια,αθού ενημέπυζε ηην επιηποπή για ηιρ ιζσύοςζερ 

εγκςκλίοςρ πος αθοπούν ζηη διαδικαζία επιλογήρ ππακηοπείος (άπθπο 2, 

κεθ.Α΄ και §1 & 2 ηος άπθπος 13, κεθ.Β΄ ηηρ Υποςπγικήρ Απόθαζηρ 

33120//ΓΓ4 ηος ΥΠΠΔΘ, ΦΔΚ 681/6-3-2017, η. Β΄) καηέθεζε ππορ 

αποζθπάγιζη και μελέηη: 

1. έναν (1) ζθπαγιζμένοθάκελο από ηο Γπαθείο Γενικού Τοςπιζμού 

SIRRIS TOURS, και  

2. έναν (1) ζθπαγιζμένο θάκελο από ηο Γπαθείο Γενικού Τοςπιζμού 

MAZI TRAVEL & EVENTS ltd. 

 

Η πποζθοπά πος καηέθεζε ηο Γπαθείο Γενικού Τοςπιζμού SIRRIS 

TOURSείναι: 

ηιμήειζιηηπίος270 εςπώ  ανάάηομο, και  

η πποζθοπά πος καηέθεζε ηο Γπαθείο Γενικού Τοςπιζμού MAZI 

TRAVEL & EVENTS ltdείναι: 

ηιμήειζιηηπίος285εςπώ  ανάάηομο. 

 
 Η παπαπάνυ επιηποπή αθού μελέηηζε διεξοδικά ηην πποζθοπά 
ηυνηαξιδιυηικών γπαθείυνκαι αθού έλαβε ςπότη ηηρ ηην αζθάλεια ηυν  



εκπαιδεςηικών ηος Σσολείος, ηην αξιοπιζηία ηος ππακηοπείος και ηην ηιμή 
ειζιηηπίος ανά άηομο 
 

α π ο φ ά σ ι σ ε  ο μ ό φ ω ν α  
 

να αναθέζει ηη διενέπγεια ηηρ μεηάβαζηρ ζηην πόλη Μεπζίνηηηρ Τοςπκίαρ 
ζηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ  ERASMUS+ ζηο Γπαθείο Γενικού 
ΤοςπιζμούSIRRIS TOURS, διόηι πληποί ηιρ πποϋποθέζειρ και έσει ηην πιο 
ζςμθέποςζα οικονομικά πποζθοπά: ηιμή ειζιηηπίος 270 εςπώ ανά άηομο.  
 
Για ηον λόγο αςηό ζςνηάσθηκε αςηή η ππάξη και ςπογπάθεηαι: 
 
        Η Γιεςθύνηπια 
       
        Βαζιλική Κούλα 
          Φιλόλογορ 
 
 

 


