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Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης σφραγισμένων προσφορών για την 
εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Φλωρεντία και Ρώμη 

(ύστερα από επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος) 
 
 

Στη Ρόδο και στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Ρόδου, σήμερα Τρίτη 10 
Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 11:30 συνήλθε η επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ 
αριθμό 6/13-01-2015 απόφαση του Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Ρόδου και αποτελείται από 
τους: 

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

2) Μαστρογιάννη Ασπασία, καθηγήτρια του 6ου Γυμνασίου Ρόδου κλάδου ΠΕ08 

3) Μπουκουβάλα Κερασία, καθηγήτρια του 6ου Γυμνασίου Ρόδου κλάδου ΠΕ02 

4) Κατσαρά Ευγενία, ταμία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου Ρόδου 

5) Ζαχαριά Αικατερίνη-Ειρήνη του Β1, Πετρόπουλο Συμεών του Β1, Παπαδάτου Ελένη του 

Β3, Πελίκα Αγγελική του Β4, Μάχλη Δούκισσα-Ιωάννα του Γ1 και Πανουργιά Ευδοξία του 

Γ1, εκπροσώπους των 5/μελών Μαθητικών Συμβουλίων που θα λάβουν μέρος στην 

εκπαιδευτική μετακίνηση στην Φλωρεντία και Ρώμη 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 στην Φλωρεντία και Ρώμη». 
 
Η επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα δύο (2) σφραγισμένες 
προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία προχώρησε στην αποσφράγισή τους και στη σύνταξη 
του παρακάτω πίνακα: 
 
1) Sigma travel agency: 

 
ΑΤΟΜΑ: 34 μαθητές και ΔΩΡΕΑΝ: 3 συνοδοί - καθηγητές 

1η μέρα:  26/04/2015  
 Αναχώρηση με την πρώτη πρωινή πτήση από Ρόδο, άφιξη στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και 

άμεση αναχώρηση για Ρώμη.  
 Άφιξη στη Ρώμη και μεταφορά στην Φλωρεντία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
2η  μέρα:  27/04/2015   
 Πρωινό και ελεύθερη μέρα για πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
3η μέρα:  28/04/2015 
 Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στις πόλεις Lucca και Pisa. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
4η μέρα:  29/04/2015 
 Ελεύθερη μέρα 
5η μέρα: 30/04/2015 
 Πρωινό και αναχώρηση για Ρώμη. (Προαιρετικά σταματάμε στη Σιέννα για 2 ώρες καθ΄ 

οδόν, διότι ανεβαίνει το κόστος κατά 3,5ευρώ περίπου/άτομο στα 34 πληρωτέα, λόγω του 
Check Point Sienna’s). Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της Ρώμης. 

6η μέρα: 01/05/2015 
 Πρωινό και ελεύθερη μέρα 
7η  μέρα:  02/05/2015 
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 Πρωινό και μεταφορά για το αεροδρόμιο της Ρώμης, για την πτήση της επιστροφής, μέσω 
Αθηνών για Ρόδο. 

 
ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ  ΜΕ AEGEAN 
***********************************  
EKTO GYMNASIO RODOU  

   A3 201  RHOATH   26/04/2015   06:20 07:20  

   A3 650  ATHFCO   26/04/2015   08:45 10:00    

   A3 651  FCOATH   02/05/2015   11:00 14:00 

  A3 210   ATHRHO  02/05/2015   16:15 17:15                            

 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  Τιμή κατ’ άτομο  

WOW FLORENCE HOSTEL 
www.wowflorence.com 
 
HOTEL LAURENCE 
www.hotellaurence.com 
 

605 € σε δίκλινα 
δωμάτια για μαθητές 

και μονόκλινα για 
συνοδούς  

 

INFO PLUS FLORENCE HOSTEL 
www.plushostels.com 
 
HOTEL LAURENCE 
www.hotellaurence.com 

605 € σε 7-κλινα 
8-κλινα δωμάτια για 

μαθητές στη 
Φλωρεντία και 
μονόκλινα για 

συνοδούς 

 

 
***Το παρόν αποτελεί προσφορά και καμία κράτηση δεν έχει γίνει .  
*** Σε περίπτωση αλλαγής  προγράμματος και ατόμων θα επιφέρει την ανάλογη 
αναπροσαρμογή στην τιμή.   

Στις τιμές περιλαμβάνονται : 

 
- Αεροπορικά εισιτήρια Ρόδο- Αθήνα –Ρώμη – Αθήνα - Ρόδο με την Aegean . 
- Φόροι αεροδρομίου 92,64 €. 
- Διαμονή 4 νύχτες σε ξενοδοχείο στην Φλωρεντία και 2 νύχτες στην Ρώμη, σε multi 

τρίκλινα, δίκλινα κατά βάση δωμάτια για τους μαθητές και σε μονόκλινα για τους 
συνοδούς καθηγητές. Σας ενημερώνουμε ότι τα ξενοδοχεία πληρούν όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για σωστή διαμονή και όλοι οι χώροι του ξενοδοχείου θα είναι στη διάθεση 
των μαθητών. 

- Μεταφορές σύμφωνα με την προκήρυξη, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν που πληροί 
όλες τις απαραίτητες – νόμιμες προϋποθέσεις (πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, 
πλήρως κλιματιζόμενα, έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος, επαγγελματική άδεια 
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση) για άνετη και ασφαλή μετακίνηση. 

- Πρωινό καθημερινά. 
- Ολοήμερη εκδρομή στις πόλεις Lucca και Pisa (χωρίς ξεναγό)  
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και πρόσθετη ασφάλεια ατυχήματος ή ασθένειας 
- Φ.Π.Α  
- Δωρεάν συμμετοχές για τους (3) συνοδούς – καθηγητές.  

http://www.wowflorence.com/
http://www.hotellaurence.com/
http://www.plushostels.com/
http://www.hotellaurence.com/
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- Αντιμετώπιση της περίπτωσης  μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες 
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργία κτλ) σε 
συνεργασία με την AEGEAN και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία. 

- Είσοδοι πόλεων: Φλωρεντία 235,00 ευρώ, Lucca 70,00 , Pisa 200,00 ευρώ 
 

Στις τιμές ΔΕΝ  περιλαμβάνονται : 

 

- Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους – μουσεία και ότι δεν αναφέρεται ρητώς στο 
πρόγραμμα 

- Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στην εκδρομή 

- City Tax 1 €/άτομο/διανυκτέρευση στην Φλωρεντία και 4 €/άτομο ανά διανυκτέρευση 
στη Ρώμη. 

 Η παραπάνω προσφορά αφορά συγκεκριμένο πρόγραμμα και αριθμό ατόμων (34 
πληρωτέα άτομα ΣΥΝ 3 ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ). Οποιαδήποτε αλλαγή στα άτομα, το 
πρόγραμμα, τους φόρους και τα καύσιμα, πιθανόν να επιφέρουν την ανάλογη 
αναπροσαρμογή στην τιμή. 

 Η τιμή του αεροπορικού έχει υπολογιστεί σε  170 +92,64 € φόροι αεροδρομίων. 
 
2) KYDON TOURS: 
 
21/4 – 27/4/15 
 

35 μαθητές/τριες και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί 
 
Περιλαμβάνει 

- Αεροπορικά εισιτήρια Ρόδο-Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα-Ρόδο με την Aegean Airlines 

- 4 διανυκτερεύσεις στην Φλωρεντία στο ξενοδοχείο SELECT EXECUTIVE FLORENCE OR 
SIMILAR με πρωινό 

- 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NOVA DOMUS OR SIMILAR στη Ρώμη με πρωινό 

- Τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και 3 μονόκλινα για τους καθηγητές 

- Transfers airport Ρώμης στην Φλωρεντία 21/4 

- Εκδρομή ημερήσια στις πόλεις Pisa και Lucca 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

- Ασφάλεια για ασθένεια μαθητών και καθηγητών 

- Transfer από Φλωρεντία στην ρώμη μέσω Σιένας με επίσκεψη στη Σιένα 

- 3 FREE για τους καθηγητές συνοδούς 

- Το πούλμαν διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο 

- Το γραφείο μας διαθέτει όλα τα νόμιμα έγγραφα και άδειες 
 
Τιμή ανά άτομο άτομα 35 και 3 καθηγητές 680 

 
Δεν περιλαμβάνει 
Φόρους ξενοδοχείων στη Ρώμη 4 ευρώ ανά άτομο και 6 ευρώ στη Φλωρεντία 
 Check points περίπου 15 ανά άτομο 
Οι φόροι και το Check point πληρώνονται στην Ιταλία. 
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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 καθώς και 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 
 

ότι η πιο συμφέρουσα από ποιοτική και οικονομική άποψη προσφορά είναι του πρακτορείου 
Sigma travel agency  
(26/04/2015-02/05/2015) Ξενοδοχείο: WOW FLORENCE HOSTEL στην Φλωρεντία και 
HOTEL LAURENCE στη Ρώμη με συνολικό κόστος 605 € ανά μαθητή, εφόσον ο αριθμός των 
μαθητών είναι 34. Σε περίπτωση μικρότερου αριθμού μαθητών θα υπάρξουν οι ανάλογες 
αναπροσαρμογές-επιβαρύνσεις. 
 
 
 
Τα μέλη της επιτροπής 
 
1) Τουρτούνης Αναστάσιος   ……………………………………………………. 

2) Μαστρογιάννη Ασπασία  ……………………………………………………. 

3) Μπουκουβάλα Κερασία  ……………………………………………………. 

4) Κατσαρά Ευγενία   ……………………………………………………. 

5) Εκπρόσωποι μαθητών: 

α. Ζαχαριά Αικατερίνη-Ειρήνη ……………………………………………………. 

β. Πετρόπουλος Συμεών  ……………………………………………………. 

γ. Παπαδάτου Ελένη  ……………………………………………………. 

δ. Πελίκα Αγγελική   ……………………………………………………. 

ε. Μάχλη Δούκισσα-Ιωάννα ……………………………………………………. 

στ. Πανουργιά Ευδοξία  ……………………………………………………. 

 

  


