
4o ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΔΡΡΩΝ  

Ππάξη 8η
  

του Βιβλίου  Ππάξεων του Γιευθυντή του 4ο υ
 ΓΔΛ εππών  

ηηο  έξξεο  θαη  ζην γξαθείν  ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 4
ν π

 Γεληθνύ Λπθείνπ 
εξξώλ ζήκεξα 06-03-2019 ,  εκέξα Σεηάξηε   θαη  ώξα 13:00κ.κ.  ζπλήιζε ε  
επηηξνπή αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ησλ  ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ γηα η ηο  επηζθέςεηο  
ησλ καζεηώλ  ηνπ 4 ν π

 ΓΔΛ ,  ηνπ Μνπζηθνύ ρνιείνπ  θαη  ηνπ ζρνιείνπ από ηελ 
Αζίδε ηεο  Ιηαιίαο ,  από 18/03/2019 κέρξη  22/03 /2019,  ζύκθσλα κε  ηελ ππ΄αξίζκ. 
36/14-02-2019 Πξάμε ηνπ ζπιιόγνπ θαζεγεηώλ ηνπ 4 ν π

 ΓΔΛ.  
 

Η επηηξνπή  απνηειείηαη  από ηνπο:  

  Γηεπζπληή ηνπ 4 ν π
 ΓΔΛ ,  θ.  σηεξηάδε Γεκήηξην  σο Πξόεδξν,   

  Σελ θαζεγήηξηα  ηνπ 4 ν π
 ΓΔΛ  θ.  Μπηηδίδνπ νθία,  ΠΔ04 ,   

  Σελ   θαζεγήηξηα  ηνπ Μνπζηθνύ  θ.  Ισαλλίδνπ Διέλε,  

  Σελ Πξόεδξν   ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη  Κεδεκόλσλ ηνπ 4 ν π
 Λπθείνπ εξξώλ 

θ.  Αιεμηάδνπ Παλαγηώηα .  

  Σνπο εθπξνζώπνπο   ησλ καζεηώλ ηνπ 4νπ ΓΔΛ :  Σνπηζήο Μηράιεο,  Σδνπθίδεο 
Υαξάιακπνο  

 

Η επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηνπο  όξνπο πνπ έζεζε ζην δηαγσληζκό πνπ 
πξνθήξπμε κε αξ.  πξ.  686/17-12-2018 ηνπ 4 ν π

 Γεληθνύ Λπθείνπ εξξώλ  θαη  ην 
ΦΔΚ 681/06 -03-2017 η .Β΄,   έιαβε ηηο  πξνζθνξέο  θαη  η ηο  ππεύζπλεο  δειώζεηο 
ιεηηνπξγίαο  ησλ παξαθάησ ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ :  

 

Α/Α ΠΡΑΚΣΟΡEΙΟ ΤΝΟΛΙΚΗ  ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΚΩΝ/ΝΟ ΘΩΜΟΓΛΟΤ 1070 

2 ΚΑΚΑΡΙΓΗ TOURS 955 

3 ΚΣΔΛ  ΔΡΡΩΝ Α.Δ 1030 

 

Απουάσισε  ομόυωνα :  

Να   επηιέμεη  ηελ πξνζθνξά κε αύμνληα αξηζκό 2 σο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα θαη  
λα αλαζέζεη  ηελ  εθδξνκή ζην  ηαμηδησηηθό γξαθείν “  ΚΑΚΑΡΙΓΗ TOURS ”  κε    

ζπλνιηθό θόζηνο  κεηαθίλεζεο   955€  κε ΦΠΑ. Γελ ιάβακε ππόςε ηελ  πξνζθνξά 
ηνπ KAZAKIS TOURS  γηαηί  ήηαλ κε  emai l  θαη  δελ αληαπνθξηλόηαλ  ζηνπο 
όξνπο ηεο  πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 

     O ΠΡΟΔΓΡΟ                                              ΣΑ  ΜΔΛΗ  

 

                                                     Μπηηδίδνπ νθία ,  Ισαλλίδνπ Διέλε  

 

Γεκήηξηνο   σηεξηάδεο                            Αιεμηάδνπ Παλαγηώηα ,  

 

                                               Σνπηζήο Μηράιεο ,   Σδνπθίδεο  Υαξάιακπνο  

 

                          

SOTIRIADIS
DIMITRIOS


