
ΑΝΑΘΕΣΗ
πολυήμερης
εκδρομής της

Α΄ & Β΄
ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΑΞΗ 16η

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ημέρα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.00 στο
γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Συκεών συνήλθε η επιτροπή επιλογής
πρακτορείου για τις πολυήμερες εκδρομές των μαθητών της Α΄ - Β΄ τάξης του 1ου
Γενικού Λυκείου Συκεών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 16 – 19 / 02 / 2023 και 9 –
12 / 3 /2023 αποτελούμενη από τους:

1. Καραπατσιά Δημήτριο, Διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Συκεών ως Πρόεδρο και μέλη
τους

2. Θεοχαρίδη Κωνσταντίνο, μόνιμο εκπαιδευτικό συνοδό εκδρομής.

3. Μπρέστα Σταύρο, μόνιμο εκπαιδευτικό συνοδό εκδρομής.

4. Σπούδη Μαρία, εκπρόσωπο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  1ου Γενικού Λυκείου
Συκεών και

5. Κασίμογλου Δέσποινα και Δήμου Μαρία εκπρόσωποι των μαθητών που συμμετέχουν
στην εκδρομή

Στην Επιτροπή κατατέθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας έξι (06)
σφραγισμένοι φάκελοι, για τον προορισμό : ΜΑΛΤΑ

Η Επιτροπή αφού μελέτησε αν οι κατατεθέντες φάκελοι περιείχαν τα απαιτούμενα
από την προκήρυξη έγγραφα και συγκεκριμένα

1. Συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
2. Υπεύθυνη Δήλωση για το εν ενεργεία σήμα του ΕΟΤ
3. Αντίγραφα του ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Επαγγελματικής Ευθύνης

Κατέταξε αυτά σε αξιολογική σειρά σύμφωνα με το συνολικό κόστος
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και επέλεξε για τον προορισμό ΜΑΛΤΑ,  την
οικονομικότερη και συμφέρουσα για τους μαθητές που είναι του τουριστικού γραφείου με
την επωνυμία :

<< dayrise holidays>> και τιμή προσφοράς για κάθε εκδρομή 300€/μαθητή .

Κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού το επιλεγέν πρακτορείο θα
πρέπει να συμφωνήσει με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε
αυτό, διαφορετικά η επιτροπή θα προβεί σε νέα προκήρυξη ή θα επιλέξει το επόμενο
στη σειρά Πρακτορείο.

Η επιτροπή

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Καραπατσιάς Δημήτριος Δ/ντης,
2 Θεοχαρίδης Κωνσταντίνος Υποδιευθυντής
3 Μπρέστας Σταύρος Εκπαιδευτικός
4 Σπούδη Μαρία Εκπρόσωπος Συλλόγου

Γονέων
5 Κασίμογλου Δέσποινα & Δήμου

Μαρία
Εκπρόσωποι μαθητών


