
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο /24-10-2017 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
 
  Σήμερα 24/10/2017ημέρα Tρίτη και ώρα 12:00 στο Γραφείο του Διευθυντή του 2ου Λυκείου Κομοτηνής, 
συγκεντρώθηκαν ύστερα από πρόσκλησή του  οι παρακάτω, μέλη της επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών , 
που συστάθηκε με την υπ.αριθ. πράξη 6η /17-10-2017 του Διευθυντή του 2ου Λυκείου ,με σκοπό την επιλο-
γή πρακτορείου που θα αναλάβει την 7ήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσει η Γ΄ τάξη του 2ου Λυκείου 
Κομοτηνής στην Ιταλία  από 09/12/2017 μέχρι 15/12/2017 : 

1. Τρυπίδης Κωνσταντίνος: Δ/ντής του 2ου Λυκείου  
2. Γιαμουστάρη Μαγδαληνή: Υπ/ντρια του 2ου Λυκείου αρχηγός εκδρομής 
3. Στοϊκίδης Αναστάσιος: Υπ/ντης του 2ου Λυκείου συνοδός της εκδρομής 
4. Τζαβάρα Σοφία: Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Λυκείου  
5. Νιγδελίδης Αθανάσιος :Πρόεδρος 15 μελούς μαθητικού συμβουλίου. 
6. Κουκογιαννίδης Γρηγόριος : Αντιπρόεδρος 15 μελούς μαθητικού συμβουλίου 
7. Ασμανίδου Ιωάννα: Μέλος  15 μελούς μαθητικού συμβουλίου 
8. Μεχμέτ Ηρέμ: Μέλος  15 μελούς μαθητικού συμβουλίου 

 
   Ο Διευθυντής ενημέρωσε την επιτροπή για τις ισχύουσες εγκυκλίους που αφορούν στην διαδικασία επι-
λογής πρακτορείου και κατέθεσε προς αποσφράγιση και μελέτη τρείς (03) σφραγισμένες προσφορές  από 
τα πρακτορεία :  
 
1. PLATON TOURS 

 
2. ZORPIDIS TRAVEL 

 
3. HERODOTUS TOURS 

   Η παραπάνω επιτροπή έλεγξε την πληρότητα των προσφορών και αφού μελέτησε διεξοδικά τις προσφο-
ρές των πρακτορείων, έλαβε υπόψη της την ασφάλεια, το συμφέρον των  μαθητών του Σχολείου ,καθώς 
και την καλύτερη από άποψη τιμής-παροχών προσφορά. 

Αποφάσισε ομόφωνα 
να αναθέσει τη διενέργεια της επταήμερης εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στην  Ιταλία (Ρώμη – 
Φλωρεντία)  στο πρακτορείο PLATON TOURS διότι η προσφορά του ήταν οικονομικά συμφέρουσα, οργανωτι-
κά αρτιότερη, με ουσιαστικές εγγυήσεις για την ασφαλή εκπλήρωση της εκδρομής και υπάρχει θετική  
εμπειρία του Σχολείου, των μαθητών και του συλλόγου γονέων από την άψογη συνεργασία με το πρακτο-
ρείου κατά το παρελθόν . 
Να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι υπο-
χρεώσεις του συγκεκριμένου πρακτορείου προς το Σχολείο και του Σχολείου προς αυτό. Το Πρακτικό αυτό 
μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό και τη βεβαίωση για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών (που συντάσ-
σεται από το πρακτορείο) θα διαβιβαστούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Δ.Δ.Ε.Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ για την 
έγκριση της εκδρομής . 
 
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε αυτή η πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο Διευθυντής                                                        Τα Μέλη     

 

 

 

Τρυπίδης Κωνσταντίνος 

  

1 Γιαμουστάρη Μαγδαληνή: 

2 Στοϊκίδης Αναστάσιος: 

3 Τζαβάρα Σοφία: 

4 Νιγδελίδης Αθανάσιος 

5 Κουκογιαννίδης Γρηγόριος: 

6 Ασμανίδου Ιωάννα: 

7 Μεχμέτ Ηρέμ: 


