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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 

 

 Σήμερα  11/04/2014  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.30 μ.μ. στο Γραφείο του 

Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης, συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του οι 

παρακάτω, με σκοπό την επιλογή πρακτορείου που θα αναλάβει την  ημερήσια  εκδρομή που 

θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της  Α΄ τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου  Ξάνθης στη 

Θεσ/νίκη, σύμφωνα με το άρθρο 14 §2 της Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-11 (ΦΕΚ τ. Β 2769/02-12-

2011) και την Πράξη 67/8/04/2014 του Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης: 

1. Κυριαζίδης Δημήτριος, Δ/ντής του 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης 

2. Τσούγα Γεωργία, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ20 αρχήγος της εκδρομής 

3. Μπετσάκου Μαρία, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ02 συνοδός της εκδρομής 

4. Καραλίδης Ηλίας, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γενικού 

Λυκείου Ξάνθης 

5. οι  μαθητές της Α΄ Τάξης : 

Καλλίδης Νικόλαος (Α7) και Κωστούδης Ιωάννης (Α5).  

 Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν 

στην διαδικασία επιλογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη συνολικά 

τέσσερις (03) σφραγισμένες προσφορές από τα πρακτορεία: 

1. Τσαρούχας Travel  

2. Τουριστικό Γραφείο Τσαρούχας Δημήτριος  

3. Βουλγαρίδης Δήμος 

 Η επιτροπή έκανε κατ΄ αρχήν δεκτές, ως προς το τυπικό τους μέρος, τις τρεις 

προσφορές, θεωρώντας ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου και της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Στη συνέχεια απεικόνισε αυτές στον πίνακα που ακολουθεί (και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα του πρακτικού αυτού) με σχετικά κριτήρια όπως αυτά περιλαμβάνονται στην 957/26-

10-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφού μελέτησε διεξοδικά και τις τέσσερις 

(04) προσφορές των πρακτορείων και έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των 

μαθητών του Σχολείου, την οργάνωση της εκδρομής, την πληρότητα του φακέλου προσφοράς 

και την αξιοπιστία των πρακτορείων. 

Αποφάσισε ομόφωνα 

να αναθέσει τη διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της  Α΄ Λυκείου του 2ου 

Γενικού Λυκείου Ξάνθης στη Θεσσαλονίκη στο πρακτορείο Τσαρούχας Travel και να 

προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι 
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υποχρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό, 

διότι η προσφορά του συγκεκριμένου πρακτορείου είναι η πιο συμφέρουσα. 

 Η επιλογή του συγκεκριμένου Πρακτορείου έγινε με βασικό κριτήριο την 

προαναφερόμενη τιμή/άτομο των 8,6€, που περιλαμβάνει λεωφορεία που πληρούν τις 

προϋποθέσεις της νομοθεσίας. 

 Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί σήμερα 28-04-2014 στην ιστοσελίδα του 2ου 

Γενικού Λυκείου Ξάνθης. Ακολουθεί η απεικόνιση των προσφορών ως προς το κύριο μέρος 

τους σε πίνακα. 

 

Πρακτορεία 

 

Ξενοδοχεία 

τιμή 

Προσφορά

ς 

ασφάλειες 

αστικής-

ταξιδιωτικής 

Tσαρούχας Travel  1290€ ΝΑΙ 

Τουριστικό Γραφείο 

Τσαρούχας 

Δημήτριος 

1350€ NAI 

Βουλγαρίδης Δήμος 1400€ NAI 

  ΝΑΙ 

 

 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Κυριαζίδης Δημήτριος, Δ/ντής του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης 

Τσούγα Γεωργία, αρχηγός της εκδρομής 

Μπετσάκου Μαρία, συνοδός της εκδρομής 

Καραλίδης Ηλίας, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

του 2ου ΓΕ.Λ Ξάνθης 

Οι μαθητές της Α΄ τάξης: 

 Καλλίδης Νικόλαος (Α7)  

 Κωστούδης Ιωάννης(Α5) 


