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ΘΕΜΑ: Προσφορές πολυήμερης εκδρομής στο εξωτερικό

Το Γενικό  Λύκειο  Νέας  Ζίχνης  ευχαριστεί  όλα  τα  πρακτορεία  που 
κατέθεσαν προσφορές για την επταήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης του σχολείου 
σύμφωνα  με  την  1457/11-11-2016  προκήρυξη  για  το  διάστημα  6  έως  20 
Μαρτίου 2016. 

Επίσης  ενημερώνουμε  ότι  για  την  πραγματοποίηση  της  εκδρομής 
κατατέθηκαν στο σχολείο μας προσφορές από Γραφεία Γενικού Τουρισμού:

1. Κωνσταντίνος Δημ. Θωμόγλου & ΣΙΑ, ΟΕ
2. Dromeas Travel
3. Zorpidis Travel Services

Η επιτροπή αξιολόγησης των  προσφορών που  συστήθηκε  με  την  με 
αριθμό  107/18-11-2016  πράξη  του  Δ/ντή  του  ΓΕ.Λ.  Ν.  Ζίχνης,  αφού 
προέβει στην αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγησή τους ως προς 
τις  προϋποθέσεις  που  θέτει  η  προκήρυξη  του  ΓΕ.Λ.  Ν.  Ζίχνης,  ομόφωνα 
αποφάσισε τα εξής:

1. Αποσφράγισε και αξιολόγησε τις προσφορές που κατατέθηκαν στο 
σχολείο και αφορούν τον προορισμό Ρώμη Ιταλίας με μετάβαση οδικώς και 
ακτοπλοϊκώς και επιστροφή αεροπορικώς. Για τον προορισμό αυτό προσφορές 
κατατέθηκαν μόνο από τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού 

Dromeas     Travel   και 
Zorpidis     Travel     Services   
οι  οποίες  καλύπτουν  γενικά  τις  προδιαγραφές  της  προκήρυξης.  Η 

οικονομικότερη εξ’ αυτών είναι η προσφορά του γραφείου Dromeas Travel με 
τιμή  399,00  €  ανά  μαθητή  συν  τους  δημοτικούς  φόρους  ξενοδοχείων  στη 
Ρώμη  οι  οποίοι  ανέρχονται  συνολικά  για  κάθε  μαθητή  σε  30  €  (συνολικό 
κόστος 12369€ και 930€ κόστος δημοτικών φόρων ξενοδοχείων). Η επιτροπή 
(εκπαιδευτικοί,  γονείς  και  μαθητές)  έκρινε  ότι  το  ύψος  της  τιμής  είναι 
οικονομικά ασύμφορο για τις δυνατότητες των μαθητών και των γονέων τους 

http://lyk-n-zichn.ser.sch.gr/autosch/joomla15/images/poliimeri_2016_17/dromeas_romi.pdf
http://lyk-n-zichn.ser.sch.gr/autosch/joomla15/images/poliimeri_2016_17/zorpidis_romi.pdf


και  αποφάσισε  να  προχωρήσει  στην  αποσφράγιση  των  προσφορών  για  τον 
επόμενο προορισμό (στάδιο (β) της προκήρυξης).

2. Αποσφράγισε  και  αξιολόγησε  τις  προσφορές  που  κατατέθηκαν 
στο σχολείο και αφορούν τον προορισμό Βελιγράδι Σερβίας και Βουδαπέστη 
Ουγγαρίας  με  μετάβαση  οδικώς  και  επιστροφή  αεροπορικώς.  Για  τον 
προορισμό αυτό προσφορές κατατέθηκαν και από τα τρία παραπάνω Γραφεία 
Γενικού Τουρισμού,

Κωνσταντίνος Δημ. Θωμόγλου   &   ΣΙΑ     ΟΕ  , 
Dromeas     Travel   και 
Zorpidis     Travel     Services  . 

Από  αυτές,  απορρίπτει  τις  προσφορές  του  πρακτορείου  Zorpidis Travel 
Services που αναφέρονται α) στο ξενοδοχείο Canada της Βουδαπέστης καθώς 
το  ξενοδοχείο  αυτό  είναι  3***,  β)  στο  ξενοδοχείο  Centar Balasevic στο 
Βελιγράδι  καθώς  το  συγκεκριμένο  ξενοδοχείο  βρίσκεται  έξω  από  τα  όρια 
χιλιομετρικής απόστασης από το κέντρο του Βελιγραδίου που τέθηκαν στην 
προκήρυξη.  Επίσης,  απορρίπτει  τις  προσφορές  του  ίδιου  πρακτορείου  που 
αναφέρονται  στην  επιστροφή  με  ώρες  πτήσης  από  τη  Μπρατισλάβα  στη 
Θεσσαλονίκη 23.55-02.40 καθώς αν η πτήση αυτή αναχωρήσει την έβδομη 
ημέρα της εκδρομής η άφιξη θα γίνει την όγδοη ημέρα στην Ελλάδα και δεν 
προβλέπεται η διάρκεια της εκδρομής να ξεπεράσει τις επτά ημερολογιακές 
ημέρες, ενώ αν η πτήση αυτή αναχωρήσει την έκτη ημέρα της εκδρομής ώστε 
να ολοκληρωθεί η εκδρομή εντός της έβδομης ημέρας, οι διανυκτερεύσεις στη 
Βουδαπέστη είναι τρεις και όχι τέσσερις όπως ορίζεται στην προκήρυξη. Από 
τις  υπόλοιπες  προσφορές  η  οικονομικότερη  που  καλύπτει  πλήρως  όλες  τις 
προδιαγραφές  της  προκήρυξης  είναι  η  προσφορά  του  Γραφείου  Γενικού 
Τουρισμού  Dromeas Travel με  τελική  τιμή  ανά  μαθητή  369€   για  τα 
ξενοδοχεία  Queen’s Astoria Design ή  Design Mr President στο Βελιγράδι 
και Hungaria City ή Danubius Arena (για το οποίο έχει δηλωθεί προτίμηση 
στην  προκήρυξη)  στη  Βουδαπέστη.  Η  δεύτερη  οικονομικότερη  προσφορά 
είναι του ίδιου πρακτορείου και περιέχει και το ξενοδοχείο Prag στο Βελιγράδι 
για το οποίο έχει επίσης δηλωθεί προτίμηση στην προκήρυξη με συνολική τιμή 
ανά μαθητή 379€. 

Η  επιτροπή  κρίνει  ότι  τα  ξενοδοχεία  που  υπάρχουν  στην 
οικονομικότερη προσφορά για αυτόν τον προορισμό καλύπτουν τις απαιτήσεις 
της εκδρομής και οι μαθητές και οι γονείς τους μπορούν να ανταποκριθούν 
στο  οικονομικό  κόστος  και  επομένως  αναθέτει  την  πραγματοποίηση  της 
εκδρομής  στο  Βελιγράδι  και  στη  Βουδαπέστη  με  μετάβαση  οδικώς  και 
επιστροφή αεροπορικώς στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού Dromeas Travel με 
τιμή  ανά  μαθητή  369€  ανά  μαθητή  καθώς  η  προσφορά  αυτή  είναι  η 
οικονομικότερη από όλες τις υπόλοιπες και ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες τις 
προδιαγραφές της προκήρυξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Δ/ντής του ΓΕ.Λ. Ν. Ζίχνης
                        Α. Ταραμόπουλος
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