
	
ΠΡΑΞΗ 19η  

του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ Σερρών 

Σήµερα 10 Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 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 18η/10-2-
2020) για την υλοποίηση της Διδακτικής Επίσκεψης στη Μονή Λαζαριστών, στη 
Θεσσαλονίκη, στις 13/2/2020.  

Η επιτροπή αποτελείται από τους:  

1. Κούλα Βασιλική, Διευθύντρια του 2ου Γενικού Λυκείου Σερρών, κλ. ΠΕ02, και 
 Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης,   

2. την εκπαιδευτικό του 2ου ΓΕΛ Σερρών, Κουρτίδου Γεσθηµανή, κλ. ΠΕ02, αρχηγό της 
διδακτικής επίσκεψης,   

3. την Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και Πρόεδρο αυτού, Ασπογαλή 
Ελένη,   

4. τους εκπροσώπους των µαθητών/µαθητριών:   

α) Αναγνώστου Αναστάσιο, πρόεδρο του τµήµατος Α1,  

β) Καλτσά Απόστολο, πρόεδρο του τµήµατος Α2,  

γ) Παπαδανιήλ Ιωάννα, πρόεδρο του τµήµατος Α3,  

δ) Τσακαλοφίδου Αθηνά, πρόεδρο του τµήµατος Α4,  

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. 135/4-2-2020 πρόσκλησης 
κατάθεσης οικονοµικής προσφοράς, γ) τις προσφορές των παρακάτω ταξιδιωτικών 
γραφείων:  

1.  ΚΤΕΛ Ν. ΣΕΡΡΩΝ: µετακίνηση µε δύο λεωφορεία στην τιµή των 669 ευρώ συνολικά  

2. KAKARIDIS TOURS: µετακίνηση µε δύο λεωφορεία στην τιµή των 570 ευρώ 
συνολικά   

δ) την ασφάλεια και το συµφέρον των µαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών του 
σχολείου και την αξιοπιστία των πρακτορείων, µελέτησε διεξοδικά τις παραπάνω δύο (2) 
προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων και  

 αποφάσισε οµόφωνα  
 
να επιλέξει την προσφορά µε αύξοντα αριθµό 2, δηλαδή το γραφείο KAKARIDIS 
TOURS, διότι η παραπάνω προσφορά είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά.  

            Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται:  
 

Τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης  

Κουρτίδου Γεσθηµανή 

Ασπογαλή Ελένη 

Αναγνώστου Αναστάσιος 

Καλτσάς Απόστολος 

Παπαδανιήλ Ιωάννα 

Τσακαλοφίδου Αθηνά 

  Η Διευθύντρια  

 

Βασιλική Κούλα  

     Φιλόλογος  

 
 

 

 




