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ΠPAKTΙKO Nο |11.11-2017 EΠΙΛoΓΙΙΣ TAΞΙΔΙΩTΙKOY ΓPAΦEΙOY ΓΙA THN oP-
ΓΑNΩΣH THΣ EKΔPOMHΣ THΣ Γ,ΛYKEΙOY ΣT}Ι ΘEΣΣAΛoNΙΚtΙ

Σημερα, ημ6ρα Tετ&ρτη, 1-t1-20t6 και ιbρα Ι2,00 π.μ. oτo Γραφεio τoυ Διευθυντη τoυ 5o,
Γενικο6 Λυκεioυ FΙλιoriπoληg oυνεδρiαoε η επwpoπ,i1 τηζ IτCιρ. 2 τoυ ιiρθ. 13 τηζ
33|2aΓ^4/ΦEK τ.Β16-3-20|7 Υ.A. πoυ συγκροτηΘηκε oε oiυμα με την τcpαξη |ηl27.Ι0-20Ι7
τoυ Διευθυντη τoυ o1oλεioυ, για να αξιoλoγηoει τιg προσφoρ6q των ταξιδιωτικrΙlν γραφεiων 7εoυ

αφoροfν την εκδρoμη τηg Γ, τaξηsτoυ o1oλεioυ.
FΙ oυνεδρiαση τηζ επιτροπηg τηq 30-10-2077,6πωq πρoβλεπ6ταν απ6 την πρoκηρυξη, ανα-

βληθηκε για την Tετdρτη Ι-tΙ-2017 επειδη οι μαΘητ6q ζητηoαν μια oλιγοημερη παρdταση για
την oυγκ€ντρωση τηζ πρoκαταβoληq τηg εκδρoμηg.

Παρ6vτα μ6λη τηg επιτρoπf1c,:
Α. Koλι6g Δημητριog - Διευθυντηg τoυ Σ1oλεiου - Πρ6εδρο9
B. Kαραγιdwηg Ιωd,wηg - Καραβor5λια Kωνoταντiνα απ6 τoν Σιiλλoγo τωγ διδαoκ6-

ντων - M6λη.
Γ" Δεoιiλλα Mαρiα _ Λι0τog Δημητριoq _ Moo1oβ6λη Διovυoiα _ Στρατιiκη Eλπiδα _

απ6 τιq μαΘητικ69 κoιν6τητε9 - M6λη.
Δ. Kαραγι6wη Mαρiα - Eλ6νη _ απ6 τoν Σιiλλoγo Γoν6ων και Kηδεμ6νων - M6λog

FΙ επιτροπη dνοιξε τιζ πρoσφoρ69 κατ, αλφαβητικη oειρd,, μελ6τηoε τo κ6oτo9 κdθε μιαg oε
o16oη με τιζ παρε16μενε9 υπηρεoiεg. FΙ επιτρoπη αφo6 6λαβε υπ6ψη :

A" τo κ6oτo9 oε o16oη με τ1ζ παpεγ6μενεg υπηρεoiεg
B" την oοβαρ6τητα και την τεκμηρiωoη με τηv oπoiα παρoυoιd,oτηκαv oι πρoτdoειg.
Γ' τιg απ6ψειζ των μαθητιilv oε o1ι1oη με τα ξενoδoγεiα
Δ. την βαρr5τητα τηg dπoψηg τηt εκπρoorilπoυ των γoν6ων αφoιi τo κ6oτo9 επιβαριivει απo-

κλειoτικd τoυq γovε[q.
E. την αoφ6λεια κατd, την διαμoνη των μαθητων oε o16oη με τιζ εγκαταoτdoειg τoυ ξενo-

δo1εioυ (π.1. ιo6γεια δωμ6τια κ.λ.π.)
απoφιiοιoε oμι6φωνα

η εκδρoμη να πραγματoπoιηθεi με τo πρακτoρεio ..ManeSSiS,, και στo ξενoδo1εiο Royal

FΙλιorlπoλη 1 -1' \ -20t7

Σιiλλoγog Γoν6ωv και Κηδεμ6νων MαΘηπκ6g Koιν6τητεgΣυνoδοi Kαθηγητ6g
T.Y.
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