
ΤΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/20-11-2018, ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ Δ/ΝΣΗ ΛΤΚΕΙΟΤ ΕΤΡΩΠΟΤ 

τον Ευρωπό, ςόμερα 20 Νοεμβρύου 2018,  ημϋρα Σρύτη και ώρα 09:00 π.μ. 

ςυνεδρύαςε ςτο γραφεύο του δ/ντό του ΓΕΛ Ευρωπού,  η 5μελόσ Επιτροπό που 

ςυγκροτόθηκε με την υπ’ αρύθμ. 4/25-10-2018 πρϊξη του δ/ντό του ςχολεύου με 

ςκοπό την αξιολόγηςη των προςφορών των ταξιδιωτικών πρακτορεύων για την 

4όμερη εκδρομό τησ Β΄ τϊξησ Λυκεύου ςτην Κρότη από 4-7/4/2019. Παρόντεσ 

ςτη ςυνεδρύαςη όταν: 

1. Ο κ. Παναγιώτησ Υουτςιτζόσ δ/ντόσ του ςχολεύου και πρόεδροσ τησ 
5μελούσ Επιτροπόσ, 

2. Ο κ. Παςχαλύδησ Αναςτϊςιοσ, εκπαιδευτικόσ του ςχολεύου, 
3. Ο κ. Μαυρύδησ Μιχαόλ εκπαιδευτικόσ του ςχολεύου,  
4. Ο κ. Σϊταρησ Γεώργιοσ, Πρόεδροσ υλλόγου Γονϋων/Κηδϋμόνων, ωσ 

εκπρόςωποσ του υλλόγου, και  
5. Οι μαθότριεσ τησ Β΄ τϊξησ Ντύνα Αλεξϊνδρα και Φατζηαρϊπη Μιχαϋλα ωσ 

εκπρόςωποι των μαθητών τησ Β΄ τϊξησ του ςχολεύου. 

Η Επιτροπό αφού ϋλαβε υπόψη τησ όλεσ τισ προςφορϋσ των ταξιδιωτικών 
πρακτορεύων όπωσ φαύνονται ςτο παρακϊτω πύνακα :  

APOLLO travel services Marilena Hotel, 4*, 278 € 

HERODOTUS tours: Capsis Astoria, 4*, 329 €,  / Civitel Creta Beach, 4*, 
324 €, / Galaxy Hotel, 5*, 349 € 

ZORPIDIS travel services : Olive Green Hotel, 4*, 255 € 

MAZI TRAVEL: Hotel Ibis Styles 4*, 325€ 

(ε όλεσ τισ προςφορζσ περιλαμβάνεται ημιδιατροφή) 

α π ο φ ϊ ς ι ς ε  
την επιλογό τησ προςφορϊσ του πρακτορεύου ZORPIDIS με διαμονό ςτο 

ξενοδοχεύο Olive Green Hotel 4*, ςτο Ηρϊκλειο για τρεισ διανυκτερεύςεισ  

ςτην τιμό: 255 €. Η ςυγκεκριμϋνη προςφορϊ ανταποκρύνεται πληρϋςτερα ςτα 

κριτόρια και τισ προώποθϋςεισ που ϋθεςε η 5μελόσ Επιτροπό κατϊ την 
προκόρυξη τησ εκδρομόσ.  

Σα ενδιαφερόμενα πρακτορεύα ϋχουν το δικαύωμα τησ κατϊθεςησ 
ϋνςταςησ ςτην Επιτροπό ςε διϊςτημα τριών ημερών από τη δημοςύευςη του 
παρόντοσ αποςπϊςματοσ, δηλαδό μϋχρι τισ 23/11/2018 και ώρα 11 π.μ. 

Για το λόγο αυτό ςυντϊχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογρϊφεται ωσ 
εξόσ: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΥΟΤΣΙΣΖΗ 

 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
ΠΑΧΑΛΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΟ, ΜΑΤΡΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, 
ΣΑΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΝΣΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΧΑΣΖΗΑΡΑΠΗ 
ΜΙΧΑΕΛΑ 
 


