
 ΠΡΑΞΗ  9η   του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ Σερρών  
 Σήμερα 1 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:20 στο γραφείο της γραμματείας του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας του Σχολείου κυρίας Βασιλικής Κούλα, κλ. ΠΕ02, η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων (πράξη Διευθύντριας 8η/1-

11-2019) για την υλοποίηση την πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στη Βουδαπέστη και το Βελιγράδι από τις 07/12/2019 έως και τις 13/12/2019. 

 Η επιτροπή αποτελείται από τους: 
1. Κούλα Βασιλική, Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, κλ. ΠΕ02, και Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης,  
2.  τους εκπαιδευτικούς του 2ου ΓΕΛ Σερρών: α) Βλάικου Χρυσούλα, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ80, αρχηγό της εκδρομής, β) Μανασσή Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ03, συνοδό της εκδρομής, 
3. την Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων: Ασπογαλή Ελένη, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου ΓΕΛ Σερρών,  
4. τους εκπροσώπους των μαθητών/μαθητριών:  α) Γεωργιάδη Δημήτριο, πρόεδρο του τμήματος Γ1,   β) Καμπουρίδη Γεώργιο, πρόεδρο του τμήματος Γ2, γ) Παναγιωτίδη Νικόλαο, πρόεδρο του τμήματος Γ3, δ) Σοφιανίδη Γεώργιο, πρόεδρο του τμήματος Γ4, των οποίων η ψήφος προσμετράται ως μία. 
 Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη α) τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία επιλογής πρακτορείου (Υπουργική Απόφαση 33120//ΓΔ4 του ΥΠΠΕΘ, ΦΕΚ 681/6-3-2017, τ. Β΄), β) τους όρους της με αριθμ Πρωτ. 1557/24-10-2019 πρόσκλησης κατάθεσης οικονομικής προσφοράς, γ) τις προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών γραφείων:  
 

1. DROMEAS TRAVEL:  

 μετακινήσεις με δύο λεωφορεία (δύο επαγγελματίες οδηγοί σε κάθε λεωφορείο)  

 διαμονή στη Βουδαπέστη (τέσσερις διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο 4* 
(Hotel Hungaria City Center ή Danubius Hotel Arena), πρωινό και δείπνο 

 διαμονή στο Βελιγράδι (δύο διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο 4* (Design 

Hotel Mr President ή Queen’s Astoria Design Hotel), πρωινό και δείπνο 

 τιμή: 355 ευρώ το άτομο, 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: 

 μετακινήσεις με δύο λεωφορεία (δύο επαγγελματίες οδηγοί σε κάθε λεωφορείο)  
 διαμονή στο Βελιγράδι (δύο διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο 4* (Hotel 

Sumadija ή Hotel Mr President ή Queen’s Astoria Hotel ή Hotel Theater) με 



ημιδιατροφή  

 διαμονή στη Βουδαπέστη (τέσσερις διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο 3* 

(Hotel Meininger 3* Superior) με ημιδιατροφή 

 τιμή: 318 ευρώ το άτομο, 
3. TZIVELIS TRAVEL:  

 μετακινήσεις με δύο λεωφορεία (δύο επαγγελματίες οδηγοί σε κάθε λεωφορείο)  
 διαμονή στη Βουδαπέστη (τέσσερις διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο 4* 

(Hotel Hungaria City Center ή Danubius Hotel Arena) με ημιδιατροφή, 
 διαμονή  στο Βελιγράδι (δύο διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο 4* (Hotel Mr 

President ή Queen’s Astoria Design Hotel) με ημιδιατροφή, 
 τιμή: 317 ευρώ το άτομο,  

 δ) την ασφάλεια και το συμφέρον των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών του σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων, μελέτησε διεξοδικά τις παραπάνω τρεις (3) προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων και  
 

α π ο φ ά σ ι σ ε  ο μ ό φ ω ν α  

 να επιλέξει την προσφορά με αύξοντα αριθμό 3, δηλαδή το γραφείο TZIVELIS 

TRAVEL, διότι η παραπάνω προσφορά είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά. Επιλέγει δε, στη Βουδαπέστη το ξενοδοχείο Danubius Hotel Arena και στο Βελιγράδι το ξενοδοχείο Mr President. 

 Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται: 
 Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  Η Διευθύντρια 

 Βλάικου Χρυσούλα Μανασσής Ιωάννης     Βασιλική Κούλα Ασπογαλή Ελένη         Φιλόλογος   Γεωργιάδης Δημήτριος Καμπουρίδης Γεώργιος Παναγιωτίδης Νικόλαος Σοφιανίδης Γεώργιος 


