
Πράξη 9η / 10-2-2020 

 
Στην Καλαμαριά, σήμερα Δευτέρα 10 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 στα Τρίκαλα, από τις 3 ως τις 5 Απριλίου 2020, για τους μαθητές όλων των 
τάξεων του σχολείου, που συμμετέχουν σε πολιτιστικά προγράμματα, μετά την με αριθμό 180/31-1-2020 
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 Χ. Λασπά, ΠΕ 07 και Α. Τουφεξή ΠΕ 06, 
ως εκπροσώπους του Συλλόγου Διδασκόντων, Κωνσταντίνο Παρδάλη, ως εκπρόσωπο του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων και τους Δημήτρη Γκάλο, Αναστασία Καφίρη και Ελένη Ζιώγα, εκπροσώπους των 
συμμετεχόντων μαθητών.  

Κατατέθηκαν 05 σφραγισμένες προσφορές από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία: 1.Δρομέας Travel, 2. 
Zoe’s Holidays 3. Ζορπίδης Travel Services, 4. Herodotus Tours  και 5. Mazi travel & Events. 

 Αφού ελέγχθηκε η νομιμότητα και η εγκυρότητα των προσφορών και των συνημμένων εγγράφων, 
καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων της προκήρυξης, κυρίως δε η διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων, 
επιλέχθηκε αρχικά ως προσφορότερη η προσφορά του πρακτορείου Zorpidis Travel Services, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό των 74 € κατ’ άτομο για δύο διανυκτερεύσεις και αφορά:  α. τη μεταφορά των 40 
περίπου μαθητών με μισθωμένα λεωφορεία στην περιοχή των Τρικάλων, β. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο  Edelweiss, 3 αστέρων στην Καλαμπάκα, γ.  Πρωινό, δ. ασφάλεια αστικής ευθύνης, ταξιδιωτική 
και ιατροφαρμακευτική κάλυψη ε. τη μεταφορά, διαμονή και διατροφή 1 αρχηγού και 2 συνοδών 
εκπαιδευτικών στ. ΦΠΑ, ζ. 3 οδηγό και η. βεβαίωση διαθεσιμότητας, χωρίς το φόρο διαμονής. 

Στη συνέχεια και κατόπιν επικοινωνίας με το πρακτορείο Zorpidis, διαπιστώθηκε πως η 
διαθεσιμότητα του ανωτέρω ξενοδοχείου ανακλήθηκε, όπως επιβεβαιώθηκε και από σχετικό μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ως εκ τούτου επιλέχθηκε η αμέσως καταλληλότερη προσφορά του 
πρακτορείου Zoe’s Holidays, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 85 € και αφορά: α. τη μεταφορά των 40 
περίπου μαθητών με μισθωμένα λεωφορεία στην περιοχή των Τρικάλων, β. Δύο (2) διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο Αχίλλειον, 3 αστέρων, στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων (4-6/2/2020), γ. Πρωινό 
καθημερινά, δ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ταξιδιωτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ε. Δωρεάν 
συμμετοχή του ενός αρχηγού και των δύο συνοδών εκπαιδευτικών, στ. Ονομαστικές αποδείξεις ανά 
μαθητή και ζ. ΦΠΑ. 

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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