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ΘΕΜΑ: Προσφορές πολυήμερης εκδρομής στο εξωτερικό 

 
Σο Γενικό Λύκειο Νέας Ζίχνης ευχαριστεί όλα τα πρακτορεία που 

κατέθεσαν προσφορές για την επταήμερη εκδρομή της Γ’ τάξης του σχολείου 
σύμφωνα με την 1132/7-12-2018 προκήρυξη του ΓΕ.Λ. Ν. Ζίχνης.  

Για την πραγματοποίηση της εκδρομής κατατέθηκαν στο σχολείο μας 
προσφορές από τα παρακάτω Γραφεία Γενικού Σουρισμού, οι οποίες και θα 
αναρτηθούν στο site του σχολείου: 

 
1. Dromeas Travel 
2. Κωνσταντίνος Θωμόγλου του Δημητρίου & ΙΑ, ΟΕ 
3. Τπεραστικό ΚΣΕΛ Καβάλας – Tours Α.Ε. 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών που συστήθηκε με την με 

αριθμό 3/7-12-2018 πράξη του Δ/ντή του ΓΕ.Λ. Ν. Ζίχνης, αφού προέβει 
στην αποσφράγιση των προσφορών και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με τη 
διαδικασία και 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 Α τρόπο διεξαγωγής (κύριος προορισμός η Πράγα 
με μετάβαση οδικώς και επιστροφή αεροπορικώς). Για τον προορισμό αυτό 
προσφορές κατατέθηκαν μόνο από τα Γραφεία Γενικού Σουρισμού Dromeas 
Travel και Κωνσταντίνος Θωμόγλου του Δημητρίου & ΙΑ, ΟΕ. Καμία από 
τις προσφορές δεν προσφέρει και τα δύο γεύματα της ημιδιατροφής σε 
μπουφέ, όπως ζητείται από την προκήρυξη, αλλά μόνο το πρωινό σε μπουφέ 
και το δεύτερο γεύμα σε σερβιριζόμενο μενού. Καμία από τις προσφορές δεν 
προσφέρει ξενοδοχείο στη Μπρατισλάβα το οποίο βρίσκεται εντός 4 
χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης αλλά σε λίγο μεγαλύτερες αποστάσεις. 
Και οι δύο προσφορές δεν αναφέρονται ακριβώς στις ημερομηνίες που ζητάει 
η προκήρυξη αλλά παραπλήσιες (είναι μετατοπισμένες κατά μία ημέρα), λόγω 
των εμπλεκόμενων αεροπορικών μετακινήσεων. Η επιτροπή ομόφωνα 
αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση των προσφορών χωρίς να τις 
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αξιολογήσει ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά. Ως προς τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά η επιτροπή απορρίπτει τις προσφορές που αναφέρονται στα 
ξενοδοχεία Top, Galaxie και Panorama στην Πράγα καθώς βρίσκονται σε 
αποστάσεις μεγαλύτερες από 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης ενώ 
προσφέρονται ξενοδοχεία σε μικρότερες αποστάσεις που είναι σύμφωνες με τις 
προδιαγραφές της προκήρυξης. Για τον ίδιο λόγο απορρίπτει τις προσφορές 
που περιέχουν τα ξενοδοχεία Sumadija και Theater στο Βελιγράδι. Επίσης 
απορρίπτει τις προσφορές που αναφέρονται στο ξενοδοχείο Olympic 
Congress στην Πράγα καθώς είναι ξενοδοχείο 3*. Από τις υπόλοιπες 
προσφορές που καλύπτουν τις προδιαγραφές τις προκήρυξης, η 
οικονομικότερη είναι η προσφορά του γραφείου Dromeas Travel με τιμή 
478,00 € ανά μαθητή (συνολικό κόστος 12906€). Η επιτροπή (εκπαιδευτικοί, 
γονείς και μαθητές) έκρινε ότι το ύψος της τιμής είναι οικονομικά ασύμφορο 
για τις δυνατότητες των μαθητών και των γονέων τους και αποφάσισε να 
προχωρήσει στην αποσφράγιση των προσφορών για τον επόμενο τρόπο 
διεξαγωγής (στάδιο (β) της προκήρυξης). 

2. Αποσφράγισε και αξιολόγησε τις προσφορές που κατατέθηκαν στο 
σχολείο και αφορούν τον Β τρόπο διεξαγωγής (κύριος προορισμός η 
Βουδαπέστη με μετάβαση οδικώς και επιστροφή αεροπορικώς). Για τον 
προορισμό αυτό προσφορές κατατέθηκαν μόνο από το Γραφείο Γενικού 
Σουρισμού Dromeas Travel. Καμία από τις προσφορές δεν προσφέρει και τα 
δύο γεύματα της ημιδιατροφής σε μπουφέ, όπως ζητείται από την προκήρυξη, 
αλλά μόνο το πρωινό σε μπουφέ και το δεύτερο γεύμα σε σερβιριζόμενο 
μενού. Καμία από τις προσφορές δεν προσφέρει ξενοδοχείο στη Μπρατισλάβα 
το οποίο βρίσκεται εντός 4 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης αλλά σε λίγο 
μεγαλύτερες αποστάσεις. Οι προσφορές δεν αναφέρονται ακριβώς στις 
ημερομηνίες που ζητάει η προκήρυξη αλλά παραπλήσιες (είναι μετατοπισμένες 
κατά μία ημέρα), λόγω των εμπλεκόμενων αεροπορικών μετακινήσεων. Η 
επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιολόγηση των 
προσφορών χωρίς να τις αξιολογήσει ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά. Ως 
προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά οι προσφορές καλύπτουν τις προδιαγραφές 
της προκήρυξης. Η οικονομικότερη εξ’ αυτών είναι η προσφορά του γραφείου 
Dromeas Travel με τιμή 545,00 € ανά μαθητή (συνολικό κόστος 14715€). Η 
επιτροπή (εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές) έκρινε ότι το ύψος της τιμής είναι 
οικονομικά ασύμφορο για τις δυνατότητες των μαθητών και των γονέων τους 
και αποφάσισε να προχωρήσει στην αποσφράγιση των προσφορών για τον 
επόμενο τρόπο διεξαγωγής (στάδιο (γ) της προκήρυξης). 

3. Αποσφράγισε και αξιολόγησε τις προσφορές που κατατέθηκαν στο 
σχολείο και αφορούν τον Γ τρόπο διεξαγωγής (κύριος προορισμός η Πράγα 
με μετάβαση οδικώς και επιστροφή οδικώς). Για τον προορισμό αυτό 
προσφορές κατατέθηκαν από τα Γραφεία Γενικού Σουρισμού Dromeas 
Travel, Κωνσταντίνος Θωμόγλου του Δημητρίου & ΙΑ, ΟΕ και Τπεραστικό 
ΚΣΕΛ Καβάλας – Tours A.E. Καμία από τις προσφορές δεν προσφέρει και 
τα δύο γεύματα της ημιδιατροφής σε μπουφέ, όπως ζητείται από την 



προκήρυξη, αλλά μόνο το πρωινό σε μπουφέ και το δεύτερο γεύμα σε 
σερβιριζόμενο μενού. Καμία από τις προσφορές δεν προσφέρει ξενοδοχείο 
στη Μπρατισλάβα το οποίο βρίσκεται εντός 4 χιλιομέτρων από το κέντρο της 
πόλης αλλά σε λίγο μεγαλύτερες αποστάσεις. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε 
να προχωρήσει στην αξιολόγηση των προσφορών χωρίς να τις αξιολογήσει ως 
προς αυτά τα χαρακτηριστικά. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά η 
επιτροπή απορρίπτει τις προσφορές που αναφέρονται στα ξενοδοχεία Top, 
Galaxie και Panorama στην Πράγα καθώς βρίσκονται σε αποστάσεις 
μεγαλύτερες από 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης ενώ προσφέρονται 
ξενοδοχεία σε μικρότερες αποστάσεις που είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές 
της προκήρυξης. Για τον ίδιο λόγο απορρίπτει τις προσφορές που περιέχουν 
τα ξενοδοχεία Sumadija και Theater στο Βελιγράδι. Επίσης απορρίπτει τις 
προσφορές που αναφέρονται στο ξενοδοχείο Olympic Congress στην Πράγα 
καθώς είναι ξενοδοχείο 3*. Από τις υπόλοιπες προσφορές οι οικονομικότερες 
είναι οι προσφορές του γραφείου Κωνσταντίνος Θωμόγλου του Δημητρίου & 
ΙΑ, ΟΕ με τιμή 395,00 € για τα ξενοδοχεία Mr President ή Queen’s Astoria 
(Βελιγράδι), Olympic (Πράγα) και Bratislava (Μπρατισλάβα) και 408 € ανά 
μαθητή για τα ξενοδοχεία Mr President ή Queen’s Astoria (Βελιγράδι), Step 
ή Luis Leger (Πράγα) και Bratislava (Μπρατισλάβα) (συνολικό κόστος 10665€ 
και 11016 € αντίστοιχα).  

Η επιτροπή κρίνει ότι το ύψος της τιμής ανταποκρίνεται στις 
δυνατότητες των μαθητών και των γονέων τους. Επιπλέον κρίνει ότι, καθώς οι 
δύο οικονομικότερες προσφορές προέρχονται από το ίδιο γραφείο, μετά από 
σύγκριση των ξενοδοχείων που προσφέρονται σε αυτές, η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής απόψεως προσφορά για τους μαθητές είναι η προσφορά με 
κόστος ανά μαθητή τα 408 € (συνολικό κόστος 11016 €) ώστε οι μαθητές να 
διαμείνουν στα ξενοδοχεία Mr President στο Βελιγράδι, Luis Leger στην 
Πράγα και Bratislava στην Μπρατισλάβα. Επομένως αναθέτει την 
πραγματοποίηση της εκδρομής στο Γραφείο Γενικού Σουρισμού 
Κωνσταντίνος Θωμόγλου του Δημητρίου & ΙΑ, ΟΕ, με τιμή ανά μαθητή 
408 € με τα παραπάνω ξενοδοχεία, καθώς η προσφορά αυτή είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως από τις υπόλοιπες και καλύπτει τις 
προδιαγραφές της προκήρυξης. 
 

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