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Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης σφραγισμένων προσφορών για την 
εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στο Μόναχο 

 
 

Στη Ρόδο και στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Ρόδου, σήμερα Τετάρτη 
26 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10:30 συνήλθε η επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ 
αριθμό 4/26-11-2014 απόφαση του Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Ρόδου και αποτελείται από 
τους: 

 
1) Τουρτούνη Αναστάσιο, Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Ρόδου, ως πρόεδρο 

2) Καρανικόλα Μιχαήλ, καθηγητή του 6ου Γυμνασίου Ρόδου κλάδου ΠΕ07 

3) Σκαρίμπα Ευθυμία, καθηγήτρια του 6ου Γυμνασίου Ρόδου κλάδου ΠΕ04.02 

4) Παπαδιού Μαρία, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου Ρόδου 

5) Καρίκη Βασίλειο του Β2, Κατσιδώνη Σάββα του Β2, Μικκιού Γεώργιο του Β3, Οικονομίδη 

Μιχαήλ-Τσαμπίκο του Β3, Τρουμούχη Χριστίνα Τσαμπίκα του Β4 και Τσακίρη Νικόλαο του 

Β4, εκπροσώπους των 5/μελών Μαθητικών Συμβουλίων που θα λάβουν μέρος στην 

εκπαιδευτική μετακίνηση στο Μόναχο της Γερμανίας οι οποίοι συμμετέχουν με μία (1) 

ψήφο 

 
με θέμα: «Αποσφράγιση, αξιολόγηση και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική και ποιοτική άποψη προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου για την 
εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στο Μόναχο». 
 
Η επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα επτά (7) σφραγισμένες 
προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία προχώρησε στην αποσφράγισή τους και στη σύνταξη 
του παρακάτω πίνακα: 
 
1) IKAROS TOURS: 
 Οικονομική προσφορά:   (18/2/2015-24/2/2015) 
 18/2/2015 Ρόδος-Αθήνα- Μόναχο  06:45-11:00  AEGEAN 
 24/2/2015 Μόναχο-Θεσσαλονίκη-Ρόδο ς 10:20-15:15  AEGEAN 
 
 Ξενοδοχείο: MEININGER HOTEL MUNICH CITY CENTRE 3*** (jugendherberge)  
      529€       
         
 Στην τιμή περιλαμβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια Ρόδος-Μόναχο-Ρόδος, φόροι 

αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, μία αποσκευή μέχρι 20kg για κάθε συμμετέχοντα, 
6 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο ξενοδοχείο σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια για τους 
μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές, μεταφορά από αερολιμένα 
Μονάχου για το ξενοδοχείο στο Μόναχο και αντίστροφα με υπερυψωμένο λεωφορείο , 
ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη-
περίθαλψη όλων των συμμετεχόντων, Φ.Π.Α. ,  δωρεάν συμμετοχή για τους 3 συνοδούς 
καθηγητές. 

 
2) SAIS TRAVEL AND TOURISM AGENCY: 
 Οικονομική προσφορά:   (18/2/2015-24/2/2015) 
 18/2/2015 Ρόδος-Αθήνα-Μόναχο  06:35-10:10  AEGEAN 
 24/2/2015 Μόναχο-Ρόδο ς   10:20-15:15  AEGEAN 
 
 Ξενοδοχείο: LEONARDO HOTEL MUNICH ARABELLAPARK 4****  
      649€ με πρωινό      
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 Στην τιμή περιλαμβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια Ρόδος-Μόναχο-Ρόδος με 1 βαλίτσα 

έκαστος, φόρους αεροδρομίων, πούλμαν για μεταφορά αεροδρόμιο-ξενοδοχείο-
αεροδρόμιο, διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και δωρεάν 
μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές με πρωινό, ασφάλεια αστικής ευθύνης  και 
ατυχημάτων,  δωρεάν συμμετοχή για τους 3 συνοδούς καθηγητές, Φ.Π.Α.. 

 
3) Sigma travel agency: 
 Οικονομική προσφορά:  (16/2/2015-22/2/2015) 
 16/2/2015 Ρόδος-Αθήνα  06:35-07:35  AEGEAN 
     Αθήνα –Μόναχο 08:30-10:10  AEGEAN 
 22/2/2015 Μόναχο-Ρόδος 10:20-19:15  AEGEAN 
 
 Ξενοδοχείο: JUGENDHERBERGE MUNCHEN PARK 
      569 € 
      
 Στην τιμή περιλαμβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια Ρόδος-Αθήνα-Μόναχο-Θεσσαλονίκη-

Ρόδος με την Aegean, φόροι αεροδρομίων, μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο 
και αντίστροφα, 6 διανυκτερεύσεις σε multi δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για 
τους συνοδούς καθηγητές, καθημερινά πρωινό, ασφάλεια αστικής ευθύνης, πρόσθετη 
ασφάλεια ατυχήματος, δωρεάν συμμετοχή για τους 3 συνοδούς καθηγητές, Φ.Π.Α., 
αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες 
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργία κλπ) σε 
συνεργασία με την AEGEAN και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία. 

 
4) Sigma travel agency: 
 Οικονομική προσφορά:  (20/2/2015-26/2/2015) 
 20/2/2015 Ρόδος-Αθήνα  06:35-07:35  AEGEAN 
     Αθήνα –Μόναχο 08:30-10:10  AEGEAN 
 26/2/2015 Μόναχο-Ρόδος 10:20-15:15  AEGEAN 
 
 Ξενοδοχείο: MEININGER HOTEL CITY CENTER 
      505 € 
      
 Στην τιμή περιλαμβάνονται: αεροπορικά εισιτήρια Ρόδος-Αθήνα-Μόναχο-Θεσσαλονίκη-

Ρόδος με την Aegean, φόροι αεροδρομίων, μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο 
και αντίστροφα, 6 διανυκτερεύσεις σε multi δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για 
τους συνοδούς καθηγητές, καθημερινά πρωινό, ασφάλεια αστικής ευθύνης, πρόσθετη 
ασφάλεια ατυχήματος, δωρεάν συμμετοχή για τους 3 συνοδούς καθηγητές, Φ.Π.Α., 
αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες 
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργία κλπ) σε 
συνεργασία με την AEGEAN και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία. 
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5) SOUTHERN ISLANDS (TRAVEL TICKET-TRIP-TOUR MAKERS): 
 Οικονομική προσφορά:   (15/2/2015-21/2/2015) 
  
 Ξενοδοχείο:  
  α) MUNCHEN-PARK JUGENHERBERGE  
      513,97€  
 Περιλαμβάνει: αεροπορικά εισιτήρια Ρόδο-Αθήνα-Μόναχο-Ρόδο (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των φόρων), διαμονή των μαθητών σε 10 τρίκλινα δωμάτια με πρωινό, διαμονή 
των καθηγητών σε 3 μονόκλινα δωμάτια με πρωινό, μετακινήσεις με πούλμαν από και 
προς το αεροδρόμιο, ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, ασφάλιση αστικής ευθύνης.  

   β) FRESH INN  
      574,57€  
 Περιλαμβάνει: αεροπορικά εισιτήρια Ρόδο-Αθήνα-Μόναχο-Ρόδο (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των φόρων), διαμονή των μαθητών σε 6 τρίκλινα και 3 τετράκλινα δωμάτια με 
πρωινό, διαμονή των καθηγητών σε 3 μονόκλινα δωμάτια με πρωινό, μετακινήσεις με 
πούλμαν από και προς το αεροδρόμιο, ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, ασφάλιση 
αστικής ευθύνης . 

  γ) LETOMOTEL  
      629,17€  
 Περιλαμβάνει: αεροπορικά εισιτήρια Ρόδο-Αθήνα-Μόναχο-Ρόδο (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των φόρων), διαμονή των μαθητών σε 15 δίκλινα δωμάτια με πρωινό, διαμονή των 
καθηγητών σε 3 μονόκλινα δωμάτια με πρωινό, μετακινήσεις με πούλμαν από και προς 
το αεροδρόμιο, ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, ασφάλιση αστικής ευθύνης.   

  δ) LEONARDO HOTEL & RESIDENZ MUNCHEN  
      532,57€  
 Περιλαμβάνει: αεροπορικά εισιτήρια Ρόδο-Αθήνα-Μόναχο-Ρόδο (συμπεριλαμβανομένων 

όλων των φόρων), διαμονή των μαθητών σε 10 τρίκλινα δωμάτια με πρωινό, διαμονή 
των καθηγητών σε 3 μονόκλινα δωμάτια με πρωινό, μετακινήσεις με πούλμαν από και 
προς το αεροδρόμιο, ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, ασφάλιση αστικής ευθύνης. 
      

  
6) KYDON TOURS: 
 Οικονομική προσφορά:   (15/2/2015-21/2/2015) 
 15/2/2015 Ρόδος-Αθήνα  06:35-07:35  AEGEAN 
     Αθήνα-Μόναχο 08:30-10:10  AEGEAN 
 21/2/2015 Μόναχο-Ρόδο ς 10:20-15:15  AEGEAN 
 
 Ξενοδοχείο: α) IBIS HOTEL MUNCHEN CITY  
      530€       
     β) DOLOMIT HOTEL MUNCHEN 
      552€  
           
Στην τιμή περιλαμβάνονται: αναχώρηση με απευθείας αεροπορική πτήση ή μέσω άλλου 
αεροδρομίου από Ρόδο για  Μόναχο και άμεση μεταφορά στο ξενοδοχείο με μισθωμένο λεωφορείο. Το 
ίδιο ισχύει και για την επιστροφή. Τα αεροπορικά εισιτήρια θα περιλαμβάνουν και μια αποσκευή 
τουλάχιστον 20kg για κάθε συμμετέχοντα μαθητή/τρια και συνοδό εκπαιδευτικό. Έξι (6) 
διανυκτερεύσεις εντός της πόλης του Μονάχου, κοντά σε στάση τρένου/τραμ, σε ξενοδοχείο τριών 3* 
ή 4* ή ξενώνα νέων (Jugendherberge) με πρωινό, σε τρία (3) μονόκλινα δωμάτια για τους/τις 
συνοδούς εκπαιδευτικούς και τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια για τους/τις μαθητές/τριες. Την 
κάλυψη του κόστους των συνοδών εκπαιδευτικών με δωρεάν συμμετοχή αυτών. Υποχρεωτική 
ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία καθώς και 
πρόσθετη ασφάλιση η οποία να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας μαθητών/τριών και 
συνοδών εκπαιδευτικών. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η 
μετακίνηση στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω ανώτερης βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργίες, 
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εκλογές κλπ) με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή όλων των χρημάτων χωρίς πρόσθετη 
επιβάρυνση για το σχολείο. Το λεωφορείο που θα διατεθεί για την μετακίνηση από και προς το 
αεροδρόμιο να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη Γερμανική αλλά και Ελληνική 
νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, 
ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ) καθώς και τις προϋποθέσεις ασφάλειας για 
μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειρο οδηγό κλπ). 
 
 
7) TRAVEL & FLY WISE 
  
 
 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή, αφού εξέτασε την πληρότητα των παραπάνω προσφορών, 
συνέκρινε: τις ώρες των πτήσεων, την περιοχή, την ποιότητα, τις παροχές, την απόσταση από 
το κέντρο της πόλης, τα σχόλια και τις κριτικές των ξενοδοχείων όπως αυτά διατυπώνονται 
από επισκέπτες σε έγκυρες ιστοσελίδες του διαδικτύου, τις επί μέρους παροχές και την 
τελική τιμή των προσφορών  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α 
 

α) απορρίπτει την κατατεθείσα προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου TRAVEL & FLY WISE 
διότι δεν περιελάμβανε υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει το ειδικό 
σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ η δε προσφορά ήταν ανυπόγραφη και δεν 
έφερε τη σφραγίδα του γραφείου 
 
β) κρίνει ότι η πιο συμφέρουσα από ποιοτική και οικονομική άποψη προσφορά είναι του 
πρακτορείου Sigma travel agency  
(20/2/2015-26/2/2015) Ξενοδοχείο: MEININGER HOTEL MUNICH CITY CENTRE 3*** 
(jugendherberge) με συνολικό κόστος 505 € ανά μαθητή 
 
 
Τα μέλη της επιτροπής 
 
1) Τουρτούνης Αναστάσιος   ……………………………………………………. 

2) Καρανικόλας Μιχαήλ  ……………………………………………………. 

3) Σκαρίμπα Ευθυμία   ……………………………………………………. 

4) Παπαδιού Μαρία   ……………………………………………………. 

5) Εκπρόσωποι μαθητών: 

α. Καρίκης Βασίλειος  ……………………………………………………. 

β. Κατσιδώνης Σάββας  ……………………………………………………. 

γ. Μικκιού Γεώργιος  ……………………………………………………. 

δ. Οικονομίδης Μιχαήλ-Τσαμπίκος……………………………………………………. 

ε. Τρουμούχη Χριστίνα Τσαμπίκα……………………………………………………. 

στ. Τσακίρης Νικόλαος  ……………………………………………………. 

  


