
2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίας                                               Σχ.Έτος   2022-2023 
 

Πξαθηηθό   Νν 3  (03-10-2022) 

 

Θέκα: «Δπηινγή  ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ γηα ηελ δηδαθηηθή επίζθεςε  ηεο Σ΄ ηάμεο ζηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ  ην ηξηήκεξν  26-28/11/2022». 

 

ηελ Καξδία  θαη ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 2νπΓεκνηηθνύ ρνιείνπ Καξδίαο, ζήκεξα  03/10/2022, 

εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα  13:30  ζπλήιζε  ε πεληακειήο  επηηξνπή πνπ νξίζηεθε από ηνλ ίδην θαη πνπ ηελ 

απνηεινύλ νη  θ/θ. 

1.Υξήζηνο  Μπισλάο , Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ. 

2.Μεζειίδνπ Υαξίθιεηα,  ΠΔ 70 

3.ηόγηνο Κσλζηαληίλνο, ΠΔ 70 

4. Αλησληάδνπ Μαξία ,Πξόεδξνο  πιιόγνπ Γνλέσλ θαη  Κεδεκόλσλ 2νπΓ..Καξδίαο 

5. Γθαιαίηζε Αλαζηαζία   , Μέινο  πιιόγνπ Γνλέσλ θαη  Κεδεκόλσλ 2νπΓ..Καξδίαο 

 

Μεηά  ηελ δηαπίζησζε  απαξηίαο, ν Γηεπζπληήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ 

παξαπάλσ ζέκαηνο, ιακβάλνληαο   ππόςε: 

ηηο  θείκελεο δηαηάμεηο, ΦΔΚ 2888/17-7-2020 Δθπαηδεπηηθέο Δπηζθέςεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ,ην 

ππ.Αξ.πξση: 285/26-09-2022, έγγξαθν  ηνπ 2νπ  Γ. Καξδίαο κε ζέκα: «Ππόζκληζη  εκδήλωζηρ 

ενδιαθέπονηορ για ηην επίζκεψη ηων μαθηηών/ηπιων  ηηρ ΣΤ ηάξηρ ζηη Βοςλή ηων Ελλήνων», θαη ηελ 

πξάμε  Νν 2 / 27-09-2022 κε ζέκα: « πγθξόηεζε  Πεληακεινύο Δπηηξνπήο  Δπηινγήο 

Σνπξηζηηθνύ  Γξαθείνπ». 

Δμεηάζζεθαλ νη  παξαθάησ πξνζθνξέο ησλ ηαμηδησηηθώλ γξαθείσλ  πνπ θαηαηέζεθαλ ειεθηξνληθά (κε  

θσδηθό)  ή  ζε ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 

1. TRAVEL GENIUS 

2. POLIZAS TRAVEL SERVICES 

3. MYGDONIA TRAVEL 

4. HERODOTUS TOURS 

5. MENTOR TRAVEL SPECIALISTS 

6. MAZI TRAVEL & EVENTS 

7. CONNECTION TRAVEL 

8. GASSI  HOLIDAYS 

9. ATHOS HELLAS TRAVEL CENTER 
 

O Γηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ αλάγλσζε όιεο ηηο πξνζθνξέο θαη αλέζεζε ζηα ππόινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο ηελ 

ελδειερή κειέηε όισλ ησλ πξνζθνξώλ. 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο , ε νπνία  έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα θαη επζύλε επηινγήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ 

γξαθείνπ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ εθδξνκή-κεηαθίλεζε , αθνύ κειέηεζαλ ηηο πξνζθνξέο ησλ 

ηνπξηζηηθώλ γξαθείσλ, νη νπνίεο θαηαηέζεθαλ κεηά ηελ Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο 

ηνπξηζηηθά γξαθεία κε αξ Πξσηνθ.285/26-09-2022 , θαη ε νπνία αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ/λζεο 

Αλαηνιηθήο Θεο/λίθεο  

απνθαζίδεη νκόθωλα : 



ηελ αλάζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο καζεηώλ/ηξησλ ηεο  η’  Σάμεο ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ- 

Αζήλα ζηηο 26-28/11/2022 ζην ηαμηδησηηθό γξαθείν  

 

HERODOTUS TOURS 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο απνθάζηζαλ ηελ παξαπάλσ αλάζεζε, αθνύ έγηλε ιεπηνκεξήο πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

ζύγθξηζε ηωλ πξνζθνξώλ πνπ πιεξνύζαλ ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο, θξίλνληαο όηη ην ελ ιόγσ γξαθείν 

πιεξνί  ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο, (μελνδνρείν 4* ζηελ πεξηνρή Αθξόπνιεο, ζε απόζηαζε κε 

δπλαηόηεηα πεδήο κεηαθίλεζεο, ζε πεξηνρή αζθαιή/κε δεκνζηνπνηεκέλεο παξαβαηηθόηεηαο, 2 δηπισκαηνύρνη 

μελαγνί ζηελ Αθξόπνιε θαη 3 ζην Μνπζείν Αθξόπνιεο, βεβαίωζε δηαζεζηκόηεηαο ηωλ δωκαηίωλ ζην 

επηιεγκέλν μελνδνρείν ηεο πξνζθνξάο, πιήξεο θάθεινο κε ηα δεηνύκελα έγγξαθα ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ 

θιπ.). Όπσο αλαθέξεηαη ζαθώο ζηελ πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ν δηαγσληζκόο δελ είλαη κόλν κεηνδνηηθόο θαη 

ιήθζεθε  ππόςε ζηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ε πιήξσο αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ κέζσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ 

από ην γξαθείν (όπσο δεηείηαη από ηελ πξόζθιεζε), θαζώο θαη ε εκπεηξία ηνπ  ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ ζε 

ζρνιηθέο εθδξνκέο δεκνηηθώλ ζρνιείσλ θαη νη ζεηηθέο πξνο απηό θξηηηθέο.  

 

Γηα  ζθνπό  απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε  κεγαιόθσλα, ππνγξάθεηαη 

σο αθνινύζσο 

 

 

1. Μπισλάο Υξήζηνο ,Γηεπζπληήο  

2. Μεζειίδνπ Υαξίθιεηα, ΠΔ 70 

3. ηόγηνο Κσλζηαληίλνο, ΠΔ 70 

4. Αλησληάδνπ Μαξία ,Πξόεδξνο  πιιόγνπ Γνλέσλ θαη  Κεδεκόλσλ 2νπΓ..Καξδίαο 

5. Γθαιατηζε Αλαζηαζία   , Μέινο  πιιόγνπ Γνλέσλ θαη  Κεδεκόλσλ 2νπΓ..Καξδίαο 

 

Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε πξάμε θαη ππνγξάθεηαη. 

 

 ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

  ΚΑΡΓΙΑ , 03/10/2022 

 

    Ο Γ/ΝΣΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ 

 

 

                                                                ΥΡΗΣΟ   ΜΤΛΩΝΑ 

 
                                                                                                                             

  

 

 

 

 


