
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΠΕΝΣΑΠΟΛΗ 

Πράξη 12η 

του βιβλίου πράξεων του Διευθυντή του ΓΕ.Λ. Πεντάπολησ 

τθν Πεντάπολθ και ςτο γραφείο του Διευκυντι του Γενικοφ Λυκείου Πεντάπολθσ 

ςιμερα 22-10-2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00, ςυνιλκε θ επιτροπι 

αξιολόγθςθσ προςφορϊν των Σαξιδιωτικϊν Γραφείων  για τθν επιλογι Σαξιδιωτικοφ 

Γραφείου για τθν πολυιμερθ εκδρομι 12 μακθτϊν τθσ Γϋ Λυκείου του ΓΕ.Λ. 

Πεντάπολθσ ςε Βερολίνο και Πράγα, που κα ξεκινά το νωρίτερο ςτισ 3-12-2018 και 

κα ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο ςτισ 17-12-2018.  

Η επιτροπι, θ οποία ζχει ςυςτακεί με τθ με αρικμ. 7/10-10-2018 πράξθ τθσ 

Διευκφντριασ του ΓΕ.Λ. Πεντάπολθσ αποτελείται από τουσ: 

 Διευκφντρια του ΓΕ.Λ. Πεντάπολθσ, κα Νικολίνα τακάκθ, ωσ πρόεδρο, 

 τον κακθγθτι του ΓΕ.Λ. Πεντάπολθσ,κο  Παναγιϊτθ αρακενίδθ, ΠΕ04.01, ωσ 

μζλοσ, 

 τθν κακθγιτρια του ΓΕ.Λ. Πεντάπολθσ,  κα Ευαγγελία Αμπατηι, ΠΕ02, ωσ 

αναπλθρωματικό μζλοσ, 

 τον εκπρόςωπο του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του ΓΕ.Λ. Πεντάπολθσ, 

κο Παναγιϊτθ Αβατάγγελο, ωσ μζλοσ, 

 τθν πρόεδρο του 15μελοφσ Μακθτικοφ υμβουλίου του ΓΕ.Λ. Πεντάπολθσ, 

Αικατερίνθ ιϊςιου, ωσ μζλοσ. 

Η επιτροπι προχϊρθςε ςτο άνοιγμα των προςφορϊν και, αφοφ ιλεγξε τθν 

πλθρότθτά τουσ και τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ λειτουργίασ των παρακάτω 

ταξιδιωτικϊν γραφείων, ταξινόμθςε τισ προςφορζσ όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω 

πίνακα. 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΏΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Α/Α Σαξιδιωτικό γραφείο Πληρότητα
/ 

εγκυρότητα 

Σιμή ανά μαθητή 

Με πρωινό  

1 ΕυαγγελίαΑχιλ. Θωμόγλου ΝΑΙ 370  

2 KAZAKIS TOURS NAI 307  

 

Η επιτροπι αφοφ ζλαβε υπόψθ: α) τουσ όρουσ που ζκεςε ςτο διαγωνιςμό που 

προκιρυξε με αρικμ. πρωτ. 364/17-10-2018  το ΓΕ.Λ. Πεντάπολθσ, 

β) τισ προςφορζσ και τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των παραπάνω ταξιδιωτικϊν 

πρακτορείων, 



γ) τθ με αρικμ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 681/6-3-2017, Σ. Βϋ) Τπουργικι 

Απόφαςθ του Τ.Π.Ε.Θ.  

δ) το γεγονόσ ότι το ταξιδιωτικό γραφείο «KAZAKISTOURS»,με το από 22-10-2018 - 

ϊρα 3:14 θλεκτρονικό μινυμά του, διλωςε ότι αποςφρεται από το διαγωνιςμό, 

αποφάςιςε ομόφωνα 

να ανακζςει τθν εκδρομι ςτο ταξιδιωτικό γραφείο «Ευαγγελία Αχιλλζα  Θωμόγλου» 

με ζδρα τισ ζρρεσ που είναι θ μόνθ προςφορά,θ οποία ελζγχκθκε ωσ προσ τθν 

ορκότθτα και τθν πλθρότθτά τθσ και ςυνίςταται ςε κόςτοσ ανά μακθτι 370€ με 

πρωινό και επιπλζον ανταποκρίνεται ςτουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ τθσ εκδρομισ. 

        Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ                     ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟ τθσ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                         Παναγιϊτθσ αρακενίδθσ 

                Ευαγγελία Αμπατηι 

                 Παναγιϊτθσ Αβατάγγελοσ 

Νικολίνα τακάκθ                Αικατερίνθ ιϊςιου 

          

 

 


