
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ 

Πράξη 13η 

του βιβλίου πράξεων του Διευθυντή του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης 

Στην Πεντάπολη και στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Πεντάπολης 

σήμερα 10-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθε η επιτροπή 

αξιολόγησης προσφορών των Ταξιδιωτικών Γραφείων  για την επιλογή Ταξιδιωτικού 

Γραφείου για την πολυήμερη εκδρομή 34 μαθητών της Γ΄ Λυκείου του ΓΕ.Λ. 

Πεντάπολης σε Βρυξέλλες και Άμστερνταμ, που θα ξεκινά το νωρίτερο στις 1-12-

2017 και θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο στις 18-12-2017.  

Η επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί με τη με αριθμ. 11/3-10-2017 πράξη της 

Διευθύντριας του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης αποτελείται από τους: 

 Διευθύντρια του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης, κα Νικολίνα Σταθάκη, ως πρόεδρο, 

 τον καθηγητή του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης,  κο  Παναγιώτη Σαρακενίδη, ΠΕ04.01, 

ως μέλος, 

 την καθηγήτρια του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης,  κα Θεοδώρα Μπαγανά, ΠΕ02, ως 

μέλος, 

 τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης, 

κο Ιωάννη Τόλλιλη, ως μέλος, 

 τον πρόεδρο του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης, 

Χρήστο Μπομπότα του Φωτίου, ως μέλος. 

Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των προσφορών και, αφού ήλεγξε την 

πληρότητά τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις λειτουργίας των παρακάτω 

ταξιδιωτικών γραφείων, ταξινόμησε τις προσφορές όπως φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΏΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Α/Α Ταξιδιωτικό γραφείο Πληρότητα
/ 

εγκυρότητα 

Τιμή ανά μαθητή 

Με πρωινό Με 
ημιδιατροφή 

1 Ευαγγελίας Αχιλ. 
Θωμόγλου 

ΝΑΙ 448, 428, 424, 
425, 405, 395 

508,488, 484,  
495,475, 465 

2 Κωνσταντίνος Θωμόγλου 
του Δημητρίου & ΣΙΑ ΟΕ 

ΝΑΙ 554, 569, 613, 
581 

 

3 DROMEAS TRAVEL TOUR 
OPERATOR 

NAI 590 14€ επιπλέον  
το άτομο ανά 

μέρα στις 
Βρυξέλλες 

&  



18€ επιπλέον  
το άτομο ανά 

μέρα  στο 
Άμστερνταμ 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: α) τους όρους που έθεσε στο διαγωνισμό που 

προκήρυξε με αριθμ. πρωτ. 228/02-10-2017  το ΓΕ.Λ. Πεντάπολης, 

β) τις προσφορές και τις υπεύθυνες δηλώσεις των παρακάτω ταξιδιωτικών 

πρακτορείων, 

γ) τη με αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 681/6-3-2017, Τ. Β΄) Υπουργική 

Απόφαση του Υ.Π.Ε.Θ.  

Αποφάσισε ομόφωνα 

να  αναθέσει την εκδρομή στο ταξιδιωτικό γραφείο «Ευαγγελία Αχιλλέα  

Θωμόγλου» με έδρα τις Σέρρες που κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά η 

οποία ελέγχθηκε ως προς την ορθότητα και την πληρότητά της και συνίσταται σε 

κόστος ανά μαθητή 395€ με πρωινό και επιπλέον ανταποκρίνεται στους όρους της 

προκήρυξης της εκδρομής. 

        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                         Παναγιώτης Σαρακενίδης  

                                                                                        Θεοδώρα Μπαγανά 

                 Ιωάννης Τόλλιλης    

    Νικολίνα Σταθάκη                     Χρήστος Μπομπότας του Φωτίου  

           

 


