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Αντίγραφο Πρακτικού 

Επιτροπής Επιλογής Ταξιδιωτικού Γραφείου για τη μετακίνηση-εκπαιδευτική 

επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων, στην Αθήνα. 

Σήμερα, Παρασκευή 07/02/2020 και ώρα 13:30 στο γραφείο του Δ/ντή του 3ου 

Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και 

επιλογής ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση μετακίνησης-εκπαιδευτικής 

επίσκεψης των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου, στη Βουλή των 

Ελλήνων, στην Αθήνα, στο πλαίσιο της με Αριθμ. Πρωτ.: Φ.23/16/31-01-2020 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου, 

σύμφωνα με την Πράξη 6η/ 2019-2020 του Δ/ντή, αποτελούμενη από τους: 

Α) Παπαδόπουλο Κλήμαντο ΠΕ (70), Δ/ντή του 3ου Δ.Σ. Μακροχωρίου, 

αρχηγό - συνοδό μαθητών στην εκπαιδευτική επίσκεψη. 

Β) Σαμαρά Γεώργιο ΠΕ (70) υπεύθυνο της Στ΄ τάξης του 3ου Δ.Σ. 

Μακροχωρίου - συνοδό μαθητών στην εκπαιδευτική επίσκεψη. 

Γ) Μαζίνη Δημήτριο ΠΕ(70), μέλος του συλλόγου διδασκόντων του 3ου Δ.Σ. 

Μακροχωρίου. 

Δ) Τσομπανίδη Κλεάνθη, συνοδό γονέα-κηδεμόνα. 



Ε) Καμπαϊλή Ισαάκ, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου 

Δ.Σ. Μακροχωρίου 

Η Επιτροπή, αφού συγκέντρωσε οκτώ (8) προσφορές, τις κατέγραψε, τις 

συνέκρινε και αξιολόγησε τις υποβληθείσες προσφορές. Διαπίστωσε ότι όλα τα 

πρακτορεία διαθέτουν τα απαραίτητα ειδικά σήματα λειτουργίας. Πλην, όμως, μόνο το 

τουριστικό πρακτορείο  με διακριτικό τίτλο «Horby Travel», εκπλήρωνε την αρτιότερη 

και ασφαλέστερη οργάνωση της εκδρομής, την αναλυτική περιγραφή των μέσων και 

των υπηρεσιών όπως ζητούνται από την με Αριθμ. Πρωτ.: Φ.23/16/31-01-2020 

προκήρυξη του σχολείου μας και συγκεκριμένα: 

1. Παρέχονται δύο (2) ξεναγοί για το Μουσείο Ακρόπολης και τον 

Παρθενώνα. 

2. Δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και συνοδούς γονείς/κηδεμόνες αυτών. 

3. Το προσφερόμενο λεωφορείο είναι διώροφο 72 θέσεων και το επιλεγμένο 

ξενοδοχείο (Golden City Hotel) είναι 3 αστέρων στην τιμή των 146 Ευρώ 

με ημιδιατροφή. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη γύρω περιοχή της 

Ακρόπολης και του Μουσείου της Ακρόπολης και γενικά κοντά στο 

ιστορικό κέντρο της Αθήνας, και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί εκτίμησαν ότι 

θα εξασφαλιστεί η καλύτερη εποπτεία και ο έλεγχος των μαθητών και 

συνοδών τους (οι μετακινήσεις μπορούν να γίνουν, ακόμη και με τα 

πόδια).  

4. Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται στις εξ αρχής ζητούμενες προδιαγραφές 

της προκήρυξης και η δυνατότητα χρήσης δύο λεωφορείων, 50 θέσεων 

το καθένα, επίσης στο ξενοδοχείο (Golden City) τριών (3) αστέρων με 

τιμή 151 ευρώ ο καθένας (προϋπόθεση σημαντική για την άνεση των 

ταξιδιωτών, λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών και γονέων 

κηδεμόνων).  

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, αποφάσισε την 

ανάθεση της παραπάνω εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ταξιδιωτικό γραφείο με την 

επωνυμία «Γ. ΧΟΡΜΟΒΑΣ-Κ. ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Horby 

Travel». Η προσφερόμενη τιμή κατ’ άτομο της επιλεχθείσας προσφοράς είναι με δύο 

λεωφορεία από πενήντα (50) θέσεις το καθένα στα εκατόν πενήντα ένα (151) ευρώ με 

Φ.Π.Α στο ξενοδοχείο «Golden City» τριών (3) αστέρων.  

Η απόφαση της επιτροπής ήταν ομόφωνη. Για τους παραπάνω λόγους 

συντάχθηκε και υπογράφεται το παραπάνω πρακτικό.  
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 Τσομπανίδης Κλεάνθης 
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