
4o ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΔΡΡΩΝ  

Ππάξη 2
η
  

τος Βιβλίος  Ππάξεων τος Γιεςθςντή τος 4
ο ς

 ΓΔΛ εππών  

Σηιρ  Σέππερ  και  ζηο γπαθείο  ηος Γιεςθςνηή ηος 4
ο ς

 Γενικού Λςκείος 

Σεππών ζήμεπα 24-09-2018 ,  ημέπα  Γεςηέπα  και  ώπα 13:00μ.μ.  ζςνήλθε η 

επιηποπή αξιολόγηζηρ πποζθοπών ηυν ηαξιδιυηικών ππακηοπείυν για ηη ν    

επίζκετη ηεζζάπυν  καθηγηηών  και  ηεζζάπυν  μαθηηών  ηος ζσολείος  μαρ ζηο  

Zarbzc ηηρ  Πολυνίαρ ,  ζηα πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ Erasmus-KA2,  ζύμθυνα με  

ηην ςπ΄απίθμ.  01/20 -09-2018 Ππάξη ηος  Γ/νηή ηος ζσολείος .  

Η επιηποπή  αποηελείηαι  από ηοςρ:  

  Γιεςθςνηή ηος 4
ο ς

 Γενικού  Λςκείος Σεππών,  κ.  Συηηπιάδη 

Γημήηπιο  υρ ππόεδπο,   

  Τοςρ  καθηγηηέρ   ηος 4
ο ς

 Γενικού Λςκείος Σεππών κ.  Αλιππάνηη 

Μανώλη,  ΠΔ03,  κ.  Πεηζάνη Γεώπγιο,  ΠΔ80,  κ.  Γημόποςλο 

Γιονύζιο,  ΠΔ03.   

  Την εκππόζυπο  ηος Σςλλόγος Γονέυν και  Κηδεμόνυν ηος 4
ο ς

 

Λςκείος Σεππών κ.  Αλεξιάδος Παναγιώηα  

  Την εκππόζυπο  ηυν μαθηηών  ηος 4
ο ς

 Λςκείος Σεππών κ.  Βαπάκη 

Γέζποινα  

Η επιηποπή αθού έλαβε ςπότη ηοςρ  όποςρ πος έθεζε ζηο διαγυνιζμό πος 

πποκήπςξε με απ.  ππ.  579/18-09-2018 ηος 4
ο ς

 Γενικού Λςκείος Σεππών ,  έλαβε  

ηιρ  πποζθοπέρ  και  η ιρ  ςπεύθςνερ  δηλώζειρ  λειηοςπγίαρ  ηυν παπακάηυ 

ηαξιδιυηικών ππακηοπείυν:  

Α/Α ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΔΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ 

1  Θωμόγλος Κων/νορ 

Διζιηήπια για Σόθια – Καηοβίηζε , Καηοβίηζε –Σόθια, 

 λευθοπείο από  Σέππερ – Σόθια και Σόθια - Σέππερ 
271 €  

2 Δςαγγελία Θωμόγλος 

Διζιηήπια για Σόθια – Καηοβίηζε , Καηοβίηζε –Σόθια, 

 λευθοπείο από  Σέππερ – Σόθια και Σόθια - Σέππερ 
285 €  

3 SIRRIS  TOURS 

Διζιηήπια για Σόθια – Καηοβίηζε , Καηοβίηζε –Θερ/νικη, 

 λευθοπείο από  Σέππερ – Σόθια  
250 €  

4 IATROPOULOS TRAVEL  

Διζιηήπια για Σόθια – Καηοβίηζε , Καηοβίηζε –Σόθια, 

 λευθοπείο από  Σέππερ – Σόθια και Σόθια - Σέππερ 
337,5 €  

5   MAZI   TRAVEL 

Διζιηήπια για Σόθια – Καηοβίηζε , Καηοβίηζε –Σόθια, 

 λευθοπείο από  Σέππερ – Σόθια και Σόθια - Σέππερ 
330 €  

 

Απουάσισε  ομόυωνα :  

Να   επιλέξει  ηην πποζθοπά με αύξονηα απιθμό Νο  1  υρ ηην πλέον ζςμθέποςζα .  

Δπίζηρ αποππίταμε ηην πποζθοπά ηος  ηοςπιζηικού γπαθείος  S irr is ,γιαηί  ηην 

πηήζη ηηρ  επιζηποθήρ  ηυν 6.15 ηο  ππυί  από Καηοβίηζε  δεν μποπούν να ηην 

ππολάβοςν γιαηί  οι  μαθηηέρ  θα μένοςν ζε οικογένειερ  πολυνών ζηην πόλη  

Zarbzc ,  η  οποία απέσει  μιζή ώπα από ηην Καηοβίηζε  και  δεν ςπάπσε ι  

μεηαθοπικό μέζο , ενώ  επιπλέον δεν ανηαποκπίνεηαι  ζηοςρ όποςρ ηηρ 

πποκήπςξηρ ηος διαγυνιζμού.  

 

     O ΠΡΟΔΓΡΟ                                              ΣΑ  ΜΔΛΗ  

                                                     Αλιππάνηηρ Μανώληρ ,   Πεηζάνηρ Γεώπγιορ                                                                                                                             

Γημήηπιορ   Συηηπιάδηρ                                   Γημόποςλορ  Γιονύζιορ  

                                     Αλεξιάδος   Παναγιώηα ,   Βαπάκη Γέζποινα  
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