
Πράξη 10η / 13-2-2020 

 
Στην Καλαμαριά, σήμερα Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13.30, στο γραφείο της 

Διεύθυνσης του 9ου Γυμνασίου Καλαμαριάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/2017 (ΦΕΚ 
681/Β/6-3-2017) συγκροτήθηκε επιτροπή εξέτασης προσφορών για την πραγματοποίηση τριήμερης 
εκπαιδευτικής εκδρομής στην περιοχή της Καβάλας, από τις 3 ως τις 5 Απριλίου 2020, για τους μαθητές 
όλων των τάξεων του σχολείου, που συμμετέχουν σε προγράμματα Αγωγής Υγείας, μετά την με αριθμό 
234/6-2-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντός μας, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης. Η Επιτροπή Εξέτασης των προσφορών 
απαρτίζεται από τη Διευθύντρια, Ευλαμπία Γ. Κουσίδου, τους  εκπαιδευτικούς Μ. Θέμελη, ΠΕ 0402 και Μ. 
Παπαδοπούλου ΠΕ11, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Διδασκόντων, Κωνσταντίνο Σαραφίδη, ως 
εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και τις Ελευθερία – Μαρία Παγκάλου και Ιωάννα 
Μπαρμπαδήμου, ως εκπροσώπους των συμμετεχόντων μαθητών.  

Κατατέθηκαν 07 σφραγισμένες προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία: 1.Apollo Travel, 2.. 
Ζορπίδης Travel Services, 3. Herodotus Tours  4. Focus Travel, 5. KP Holidays  6. Mazi travel & Events. και 7. 
Ψωμιάδης Travel 

 Αφού ελέγχθηκε η νομιμότητα και η εγκυρότητα των προσφορών και των συνημμένων εγγράφων, 
καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων της προκήρυξης, έγιναν δεκτές ως έγκυρες οι προσφορές με 
αύξοντα αριθμό 6 και 7 ως οι μόνες που κατέθεσαν γραπτή διαθεσιμότητα ξενοδοχείων (όρος 19 της 
προκήρυξης), και επιλέχθηκε ως προσφορότερη η προσφορά του πρακτορείου MAZI Travel & Events, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των 96 € κατ’ άτομο και αφορά:  α. τη μεταφορά των 40 περίπου μαθητών με 
μισθωμένα λεωφορεία στην περιοχή της Καβάλας, β. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  Ωκεανίς, 3 
αστέρων στην Καβάλα, γ.  Πρωινό και ένα γεύμα, κατά προτίμηση δείπνο σε μπουφέ, δ. ασφάλεια 
αστικής ευθύνης, ταξιδιωτική και ιατροφαρμακευτική κάλυψη ε. τη μεταφορά, διαμονή και διατροφή 1 
αρχηγού και 2 συνοδών εκπαιδευτικών στ. ΦΠΑ, ζ. οδηγό και συνοδό – ξεναγό του πρακτορείου η. 
βεβαίωση διαθεσιμότητας, χωρίς το φόρο διαμονής. 

Για την ακρίβεια των ανωτέρω συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπογράφεται η παρούσα πράξη. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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