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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  821/5-11-2019  προκήρυξη  για  το  διάστημα  3  έως  18 
Μαρτίου 2020. 

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

1. Grecos.gr Travel  
2. Dromeas Travel  
3. Athos Hellas  
4. Κωνσταντίνος Δημ. Θωμόγλου & ΣΙΑ, ΟΕ  
5. Zorpidis Travel Services  

Η επιτροπή αξιολόγησης των  προσφορών που  συστήθηκε  με  την  με 
αριθμό 1/7-11-2019 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:
Α.  Παρατηρεί  ότι  καμία  από  τις  προσφορές  που  κατατέθηκαν  δεν 
περιλαμβάνει  ρητά  δεύτερο  γεύμα  σε  μπουφέ  (πέραν  του  πρωινού)  για  τη 
διαμονή  στο  Βερολίνο  και  δεν  κρίνει  τις  προσφορές  ως  προς  αυτό  το 
χαρακτηριστικό.
Β.  Απορρίπτει  τις  προσφορές  των  Γραφείων  Zorpidis Travel Services και 
Dromeas Travel καθώς αυτές αφορούν εκδρομή με δύο (2) διανυκτερεύσεις 
στο Βερολίνο και τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στην Πράγα, ενώ η προκήρυξη 
αφορά  εκδρομή  με  τρεις  (3)  διανυκτερεύσεις  στο  Βερολίνο  και  τρεις  (3) 
διανυκτερεύσεις στην Πράγα. 
Γ.  Απορρίπτει  τις  προσφορές  του Γραφείου  Grecos.gr Travel καθώς αυτές 
περιέχουν  μόνο  ξενοδοχεία  τριών  (3)  αστέρων  (***)  στο  Βερολίνο,  ενώ  η 

http://lyk-n-zichn.ser.sch.gr/autosch/joomla15/images/Berlin_2019_2020/Zorpidis_Travel_Services.pdf
http://lyk-n-zichn.ser.sch.gr/autosch/joomla15/images/Berlin_2019_2020/Thomoglou_K.pdf
http://lyk-n-zichn.ser.sch.gr/autosch/joomla15/images/Berlin_2019_2020/Athos_Hellas.pdf
http://lyk-n-zichn.ser.sch.gr/autosch/joomla15/images/Berlin_2019_2020/Dromeas_Travel.pdf
http://lyk-n-zichn.ser.sch.gr/autosch/joomla15/images/Berlin_2019_2020/Grecos_gr.pdf


προκήρυξη απαιτεί μόνο ξενοδοχεία τεσσάρων (4) αστέρων (****) τουλάχιστον 
σε όλους τους προορισμούς.
Δ. Απορρίπτει από τις προσφορές του Athos Hellas εκείνες που αναφέρονται 
στα  ξενοδοχεία  Steglitz International Hotel και  Mueggelsee Hotel στο 
Βερολίνο, καθώς η απόσταση των ξενοδοχείων αυτών είναι μεγαλύτερη από 8 
χλμ. από το κέντρο της πόλης του Βερολίνου. 
Ε. Από τις απομένουσες προσφορές οι οικονομικότερες είναι οι προσφορές 
του Γραφείου Γενικού Τουρισμού  Athos Hellas με τελική τιμή ανά μαθητή 
από 385 € έως 425 € επιβαρυνόμενες κατά 36 € για την ημιδιατροφή τριών 
ημερών στο Βερολίνο. Η επιτροπή κρίνει ότι οι μαθητές και οι γονείς τους 
μπορούν  να  ανταποκριθούν  στο  οικονομικό  κόστος  όλων  αυτών  των 
προσφορών.
ΣΤ.  Τέλος,  η  επιτροπή  κρίνει  ότι  καθώς  οι  οικονομικότερες  προσφορές 
προέρχονται από το ίδιο Γραφείο, μετά από σύγκριση των ξενοδοχείων στο 
Βερολίνο και την Πράγα που προσφέρονται σε αυτές, η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής απόψεως προσφορά για τους μαθητές είναι η προσφορά με 
κόστος ανά μαθητή τα 419 € (συνολικό κόστος με ημιδιατροφή 455 €), ώστε 
οι μαθητές να διαμείνουν στην Πράγα στο ξενοδοχείο Don Giovanni Hotel.

Επομένως, η επιτροπή αναθέτει την πραγματοποίηση της εκδρομής στο 
Βερολίνο Γερμανίας και την Πράγα Τσεχίας στο Γραφείο Γενικού Τουρισμού 
Athos Hellas με τιμή ανά μαθητή 419 € (συνολικό κόστος με ημιδιατροφή 
455 €) για τα ξενοδοχεία  City Hotel Berlin East Hotel ή  Holiday Inn City 
East Hotel στο Βερολίνο και  Don Giovanni Hotel στην Πράγα, καθώς η 
προσφορά αυτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως από τις 
υπόλοιπες και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της προκήρυξης.

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

          

              Α. Ταραμόπουλος
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