
4o ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΔΡΡΩΝ  

Ππάξη 1
η
  

τος Βιβλίος  Ππάξεων τος Γιεςθςντή τος 4
ο ς

 ΓΔΛ εππών  

Σηιρ  Σέππερ  και  ζηο γπαθείο  ηος Διεςθςνηή ηος 4
ο ς

 Γενικού Λςκείος 

Σεππών ζήμεπα 4-10-2019 ,  ημέπα  Παπαζκεςή  και  ώπα 13:00μ.μ.  ζςνήλθε η 

επιηποπή αξιολόγηζηρ πποζθοπών ηυν  ηαξιδιυηικών ππακηοπείυν για ηη ν    

επίζκετη ηεζζάπυν  καθηγηηών  ηος ζσολείος  μαρ ζηο  Ede ηηρ  Ολλανδίαρ ,  ζηα 

πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ Erasmus-KA2,  ζύμθυνα με   ηην ςπ΄απίθμ.10 /26-9-

2019 ηος ζςλλόγος καθηγηηών.  

Η επιηποπή  αποηελείηαι  από ηοςρ:  

     Υποδ/νηπια  ηος 4
ο ς

 Γενικού  Λςκείος Σεππών,  κ.  Πασαδίπογλος Ολςμπία   

  Τοςρ  καθηγηηέρ   ηος 4
ο ς

 Γενικού Λςκείος Σεππών κ.  Αλιππάνηη Μανώλη,  

ΠΕ03,  κ.  Φπιζηοδούλος Αθηνά,  ΠΕ02  

  Την εκππόζυπο  ηος Σςλλόγος Γονέυν και  Κηδεμόνυν ηος 4
ο ς

 Λςκείος 

Σεππών κ.  Αλεξιάδος Παναγιώηα  

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

πποκήπςξε με απ.  ππ.  599/27-09-2019 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 

 ΣΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΑΣΟΜΟ 

1  Θωμόγλος Κων/νορ 

Πηήζη από θερ/νικη – Αθήνα - Αμζηεπνηαμ , επιζηποθή ηο 

 ίδιο δπομολόγιο , πεπιλαμβάνει μια σειπαποζκεςή 
174,75 €  

2 Δςαγγελία Θωμόγλος 

Πηήζη από θερ/νικη – Αθήνα - Αμζηεπνηαμ , επιζηποθή ηο 

 ίδιο δπομολόγιο πεπιλαμβάνει μια σειπαποζκεςή 
158,28 €  

3 SIRRIS  TOURS 

Πηήζη από θερ/νικη – Αθήνα - Αμζηεπνηαμ , επιζηποθή ηο 

 ίδιο δπομολόγιο, πεπιλαμβάνει μια σειπαποζκεςή 
170 €  

4 KAZAKIS TOURS  

Πηήζη από θερ/νικη – Αθήνα - Αμζηεπνηαμ , επιζηποθή ηο 

 ίδιο δπομολόγιο,  πεπιλαμβάνει μια σειπαποζκεςή 
230 €  

5   MAZI   TRAVEL 

Πηήζη από θερ/νικη – Αθήνα - Αμζηεπνηαμ , επιζηποθή ηο 

 ίδιο δπομολόγιο,  πεπιλαμβάνει μια σειπαποζκεςή 
285 €  

 

Απουάσισε  ομόυωνα :  

Να   επιλέξει  ηην πποζθοπά με αύξονηα απιθμό Νο 2 υρ ηην πλέον ζςμθέποςζα ,  

ενώ  επιπλέον  ανηαποκπίνεηαι  ζηοςρ  όποςρ ηηρ  πποκήπςξηρ ηος διαγυνιζμού.  

 

     Η  ΠΡΟΔΓΡΟ                                              ΣΑ  ΜΔΛΗ  

 

 

                                                Αλιππάνηηρ Μανώληρ ,   Φπιζηοδούλος Αθηνά  

                                                                          

                                                  

Πασαδίπογλος  Ολςμπία                             Αλεξιάδος   Παναγιώηα  
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