
ΠΡΑΞΗ 32η  
 

Σήμερα 7 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο της γραμματείας του 2ου Γενικού 

Λυκείου Σερρών, ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας του Σχολείου κυρίας Βασιλικής Κούλα, 

συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την ημερήσια 

εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της Α΄ τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών 

στην Καβάλα στις 14/05/2018. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/7-5-2018 Απόφαση Διευθυντή η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών 

αποτελείται από τους:  

1. Κούλα Βασιλική, κλ. ΠΕ02, Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, 

2. Γκάκο Φώτιο, κλ. ΠΕ12.02, αναπληρωτή αρχηγό της εκδρομής, 

3. Ουζούνη Κωνσταντίνο, κλ. ΠΕ04, συνοδό της εκδρομής 

4. Κουλακίδη Δημήτριο, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου ΓΕΛ Σερρών  

5. τους εκπροσώπους των μαθητικών συμβουλίων, μαθητές της Α΄ τάξης: 

α) Ζαχαριάδη Τηλέμαχο, αντιπρόεδρο του τμήματος Α1΄, 

β) Γιούλιαν Κιούρα, αντιπρόεδρο του τμήματος Α2΄, 

γ) Παπαδανιήλ Ευστρατία -Πασχαλία, πρόεδρο του τμήματος Α3΄ 

δ) Σοφιανίδη Γεώργιο, πρόεδρο του τμήματος Α4΄, 

που εκπροσωπούνται με μία (1) ψήφο. 
 

Η Διευθύντρια ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία 

επιλογής πρακτορείου (άρθρο 2, κεφ.Α΄ και §1 & 2 του άρθρου 13, κεφ.Β΄ της Υπουργικής Απόφασης 

33120//ΓΔ4 του ΥΠΠΕΘ, ΦΕΚ 681/6-3-2017, τ. Β΄) και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τρεις (3) 

σφραγισμένους φακέλους από τα πρακτορεία: 

 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ, που διαθέτει δύο λεωφορεία 50 θέσεων και 

προσφέρει κάθε λεωφορείο στην τιμή των 260 ευρώ,  

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ KAKARIDIS TOURS, που διαθέτει δύο λεωφορεία 50 θέσεων 

και προσφέρει κάθε λεωφορείο στην τιμή των 300 ευρώ, 

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ SERRES TRAVEL, που διαθέτει δύο λεωφορεία 50 θέσεων και 

προσφέρει κάθε λεωφορείο στην τιμή των 300 ευρώ 
 

 Η παραπάνω επιτροπή αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων και 

αφού έλαβε υπόψη της, την ασφάλεια, το συμφέρον των μαθητών του Σχολείου και την αξιοπιστία των 

πρακτορείων 

 

Α π ο φ ά σ ι σ ε  ο μ ό φ ω ν α  

 

να αναθέσει τη διενέργεια της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της A΄ τάξης στην Καβάλα 

στο ταξιδιωτικό γραφείο ΚΤΕΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ, να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού, 

στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του 

Σχολείου προς αυτό, με τιμή 260 € ανά λεωφορείο. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου ΚΤΕΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

έγινε διότι είναι η οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά. 

 Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται: 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης    Η Διευθύντρια 

Γκάκος Φώτιος 

Ουζούνης Κωνσταντίνος 

Κουλακίδης Δημήτριος     Κούλα Βασιλική 

Ζαχαριάδης Τηλέμαχος            Φιλόλογος 

Γιούλιαν Κιούρα 

Παπαδανιήλ Ευστρατία-Πασχαλία 

Σοφιανίδης Γεώργιος 

 

 




