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Αντίγραφο Πρακτικοφ 11ου 
Επιτροπήσ Επιλογήσ Σαξιδιωτικοφ Γραφείου για τη μετακίνηςη-εκπαιδευτική επίςκεψη 

ςτη Βουλή των Ελλήνων, ςτην Αθήνα. 

ιμερα, Σρίτθ 17/09/2019 και ϊρα 13:00 ςτο γραφείο του Δ/ντι του 2ου Δθμοτικοφ 
χολείου Ευκαρπίασ θ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και επιλογισ ταξιδιωτικοφ 
γραφείου για τθν πραγματοποίθςθ μετακίνθςθσ-εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ των μακθτϊν 
του 2ου Δθμοτικοφ χολείου Ευκαρπίασ, ςτθ Βουλι των Ελλινων, ςτθν Ακινα,  ςτα πλαίςια 
τθσ με αρ. πρωτ. 190/12-09-2019 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του 2ου 
Δθμοτικοφ χολείου Ευκαρπίασ που ζχει δθμοςιευτεί ςτθ Διεφκυνςθ  Π.Ε. Δυτ. 
Θεςςαλονίκθσ, ςτο φνδεςμο των εν Ελλάδι Σουριςτικϊν και Σαξιδιωτικϊν γραφείων και 
ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου και όπωσ προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 14 τθσ 
129287/Γ2 Τπουργικισ Απόφαςθσ του Τπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (ΦΕΚ 
2769/02-12-2011). 
Η επιτροπι, ςφμφωνα με τθν πράξθ Νο 7/12-9-2019  του Δ/ντι, αποτελείται  από τουσ:  

1. Γεϊργιο Παπαδόπουλο, Δ/ντι του 2ου Δ.. Ευκαρπίασ, πρόεδρο τθσ επιτροπισ 
2.  Κομπογιάννθ Γεωργία, πρόεδρο ςυλλόγου Γ/Κ  του  2ου  Δ. . Ευκαρπίασ 
3. Ιωάννθ Πολυηοφδθ, εκπρόςωπο γονζων που κα ταξιδζψουν 

Η Επιτροπι, αφοφ κωδικοποίθςε και αξιολόγθςε τισ  υποβλθκείςεσ προςφορζσ, διαπίςτωςε 

ότι όλα τα πρακτορεία διζκεταν τα προβλεπόμενα  από τθν Τ. Α.  ζγγραφα αςφαλιςτικισ 

κάλυψθσ και αςτικισ ευκφνθσ και κατζκεςαν Τ.Δ. ότι διακζτουν τα απαραίτθτα ειδικά 

ςιματα λειτουργίασ. Πλθν, όμωσ, το τουριςτικό πρακτορείο «Go Bus», εκπλιρωνε όλεσ τισ 

προχποκζςεισ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με αρικ. πρωτ. 190/12-09-2019 

του ςχολείου μασ και ςυγκεκριμζνα, τθν προδιαγραφι Νο 17, που ηθτοφςε από τα 

τουριςτικά πρακτορεία να παρουςιάςουν και το αποδεικτικό προκράτθςθσ και 

διακεςιμότθτασ των ςχετικϊν δωματίων των ξενοδοχείων, που μασ προτείνει το τουριςτικό 

πρακτορείο.  Ζτςι, θ Επιτροπι ςυνεκτιμϊντασ τισ προδιαγραφζσ που δθμοςιεφτθκαν ςτθν 

πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και αφοφ ενθμζρωςε και τουσ εκπαιδευτικοφσ 
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ςυνοδοφσ τθσ εκδρομισ, αποφάςιςε να επιλζξει το ταξιδιωτικό γραφείο «Go Bus» επειδι 

προςφζρει το ξενοδοχείο Acropolis Select 3 Αςτζρων ςτθν τιμι των 106 Ευρϊ με 

θμιδιατροφι και επειδι το ξενοδοχείο αυτό βρίςκεται ςτθ γφρω περιοχι τθσ Ακρόπολθσ και 

του Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ και γενικά πολφ κοντά ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ, είναι 

οικονομικό και οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί εκτίμθςαν ότι κα εξαςφαλιςτεί θ καλφτερθ 

εποπτεία και ο ζλεγχοσ των μακθτϊν και ςυνοδϊν τουσ (οι μετακινιςεισ μποροφν να 

γίνουν, ακόμθ και με τα πόδια ι με το μετρό) και για λόγουσ αξιοπιςτίασ και προθγοφμενθσ 

ςυνεργαςίασ με τουσ ςυγκεκριμζνουσ πράκτορεσ.  

Σα μζλθ τθσ επιτροπισ είχαν διαμορφωμζνθ εικόνα των προςφερομζνων ξενοδοχείων από 

προθγοφμενεσ εκδρομζσ και το ξενοδοχείο Acropolis Select 3 Αςτζρων, κρίκθκε 

καταλλθλότερο για τουσ παραπάνω λόγουσ. Η απόφαςθ τθσ επιτροπισ ιταν ομόφωνθ. Για 

τουσ παραπάνω λόγουσ ςυντάχκθκε και υπογράφεται το παραπάνω πρακτικό.     
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Η απόφαςθ επιλογισ ταξιδιωτικοφ γραφείου τθσ εκδρομισ βρίςκεται και ςτο site του 

ςχολείου:       http://2dim-efkarp.thess.sch.gr/   
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