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

 
 

Στη Ρόδο και στο γραφείο του Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Ρόδου, σήμερα Τετάρτη 
14 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11:30 συνήλθε η επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ 
αριθμό 5/13-01-2015 απόφαση του Διευθυντή του 6ου Γυμνασίου Ρόδου και αποτελείται από 
τους: 

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

2) Ξανθό Παύλο, υποδιευθυντή του 6ου Γυμνασίου Ρόδου κλάδου ΠΕ20 

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

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

5) Βασιλάκη Αγνή του Γ2, Κλαδογένη Γεώργιο του Γ3, Μαγκάκη Ασπασία του Γ3, Ριγανά 

Δημήτριο-Νικόλαο του Γ4 και Χριστοδούλου Φλώρα του Γ4, εκπροσώπους των 5/μελών 

Μαθητικών Συμβουλίων που θα λάβουν μέρος στην εκπαιδευτική μετακίνηση στην Πράγα 

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 Πράγα». 
 
Η επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα πέντε (5) σφραγισμένες 
προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία προχώρησε στην αποσφράγισή τους και στη σύνταξη 
του παρακάτω πίνακα: 
 
1) Κ&Β TRAVEL GIANNAKAKIS: 
Αναχώρηση 04/05/2015 στις 12:45μμ με την πτήση της Aegean Airlines, μέσω Αθηνών, και 
άφιξη στη Πράγα 16:30μ.μ ώρα τοπική. 
Επιστροφή 09/05/2015 με την  πτήση της Aegean Airlines, αναχώρηση από Πράγα στις 
16:00μμ, ώρα τοπική και άφιξη στη Ρόδο στις 22:40μμ. 
****Σας προτείνουμε ημερομηνίες στις οποίες η αεροπορική εταιρεία διαθέτει πτήσεις που 
εξυπηρετούν την ευκολότερη μετακίνηση του γκρουπ**** 
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΠΑΚΕΤΑ : 
1ο ΠΑΚΕΤΟ : Με διαμονή στο ξενοδοχείο Ηotel Olympik 4* στη Πράγα, σε τρίκλινο δωμάτιο 
με πρωινό  buffet και ημιδιατροφή ,τιμή κατ’ άτομο EUR480,00  
2ο ΠΑΚΕΤΟ : Με διαμονή στο ξενοδοχείο  Ηotel Centre Superior 3* στη Πράγα  σε τρίκλινο 
δωμάτιο με πρωινό  buffet και ημιδιατροφή  ,τιμή κατ’ άτομο EUR530,00  
3ο ΠΑΚΕΤΟ : Με διαμονή στο ξενοδοχείο  Ηotel Centre Plaza 3* στη Πράγα  σε τρίκλινο 
δωμάτιο με πρωινό  buffet και ημιδιατροφή  ,τιμή κατ’ άτομο EUR530,00  
4ο ΠΑΚΕΤΟ : Με διαμονή στο ξενοδοχείο  Ηotel Louis Leger 4* στη Πράγα  σε τρίκλινο 
δωμάτιο με πρωινό  buffet και ημιδιατροφή  ,τιμή κατ’ άτομο EUR535,00  
Επίσης στην παραπάνω προσφορά δίνουμε δωρεάν όλο το πακέτο της εκδρομής ( σε 
μονόκλινα δωμάτια ) και για τους 3 συνοδούς του σχολείου. 
Η προσφορά ισχύει για τουλάχιστον 33 άτομα (30 μαθητές και 3 συνοδούς). Εάν ο αριθμός 
των μαθητών θα είναι λιγότερο από 30 θα πρέπει να γίνει εκ νέου τιμολόγηση.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια ΡΟΔΟ – ΠΡΑΓΑ – ΡΟΔΟ με την AEGEAN AIRLINES με αποσκευή 

23kg και μία χειραποσκευή 8kg. 

 Ξενοδοχείο 3*/ 4* στη Πράγα με πρωινό και ημιδιατροφή 
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 Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης. 

 Μεταφορά με πούλμαν από και προς το Αεροδρόμιο. 

Εάν επιθυμείτε την χρήση του πούλμαν καθημερινά θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 
80,00eur επιπλέον ανά άτομο. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε μουσεία / αρχαιολογικούς χώρους και ότι άλλο 
δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα. 
 
2) TRAVEL SIGNERS: 

 από 3 Μαΐου έως 9 Μαΐου 2015 
 
-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ  
ΡΟΔΟΣ-ΠΡΑΓΑ ΜΕ ΤΣΑΡΤΕΡ TRAVEL SERVICE 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΕ AEGEAN + ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 
-ΔΙΑΜΟΝΗ σε **** 
-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 657 ευρώ 

Ξενοδοχείο: Hotel Michael Praha  

Η προσφορά περιλαμβάνει:  
 -Αεροπορικά εισιτήρια 

 -Ξενοδοχείο σε 4κλινα δωμάτια, 9 χιλιόμετρα από το Mustek, tram 

 -Έξοδα μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο 

 -Ταξιδιωτική ασφάλεια 

 -Φόροι αεροδρομίων 

Η κράτηση παραμένει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2015 
 
3) Sigma travel agency: 
 1η μέρα:  5  MAIOY 2015  

 Αναχώρηση από Ρόδο για Πράγα  (μέσω Αθήνας) αεροπορικώς στις 6.20.  
 Άφιξη στην Πράγα  στις  15.10 . 
 Μεταφορά στο ξενοδοχείο . 

 
2η  μέρα:  6 ΜΑΙΟΥ έως 10 ΜΑΙΟΥ 2015   

 Ελεύθερο πρόγραμμα  
 
7η  μέρα:  11 ΜΑΙΟΥ 2015 

 Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πράγας για την πτήση για Ρόδο στις 17.15 . 
 Άφιξη στη Ρόδο στις 22.40. 

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

  A3 201  RHOATH   05/05/2014   06:20 07:20  

  A3 864  ATHPRG   05/05/2014   13:30 15:10    
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  A3 865  PRGATH   11/05/2014   17:15 20:55 

 A3 218   ATHRHO  11/05/2014   21:40 22:40                            

 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  Τιμή κατ’ άτομο σε 

multiple  δωμάτιο με 
Aegean  

Τιμή κατά άτομο σε 
δίκλινο 

Hotel Pivovar 2* 
http://www.hotel-pivovar.cz 
 
Florenc bus station - 5.8 km (6 Metro 
stops) 
 

 
 

467 €  με πρωινό  

 
479 €  

Hotel Fortuna Rhea 3*  
www.hotelfortunarheaprague.com 
 
3 λεπτά περπάτημα από στάση 
λεωφ. ή τράμ. 

 
 

465 €   με πρωινό    

 
480 € με ημιδιατροφή 

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

Στις τιμές περιλαμβάνονται : 

 
- Αεροπορικά εισιτήρια Ρόδο- Αθήνα –Πράγα – Αθήνα - Ρόδο με την Aegean . 
- Φόροι αεροδρομίου 84,24 
- Διαμονή 6 νύχτες στην Πράγα, σε multi δωμάτια για τους μαθητές και σε μονόκλινα για 

τους συνοδούς καθηγητές. 
- Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο / από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο 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. 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και πρόσθετη ασφάλεια ατυχήματος 
- Πρωινό καθημερινά (Σε περίπτωση που επιθυμεί κάτι διαφορετικό να υπάρχει 

δυνατότητα τροποποίησης) 
- Φ.Π.Α  
- Το πρόγραμμα της εκδρομής διαμορφώνεται σύμφωνα με τη βούληση του σχολείου σε 

συνεργασία με το γραφείο. 
- Δωρεάν συμμετοχές για τους (3) συνοδούς – καθηγητές.  
- 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. 

 

Στις τιμές ΔΕΝ  περιλαμβάνονται : 

 

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

- Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στην εκδρομή  

- Προαιρετική εκδρομή  Δρέσδη   615 ευρώ /ανά πούλμαν  

http://www.hotel-pivovar.cz/
http://www.hotelfortunarheaprague.com/
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- Προαιρετική εκδρομή  Maissen /Rathen   705 ευρώ /ανά πούλμαν  

- Ξεναγοί  
 

 Η παραπάνω προσφορά αφορά συγκεκριμένο πρόγραμμα και αριθμό ατόμων (35 
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  200 +84,24 φόροι. 
 
4) Sigma travel agency: 
 1η μέρα:  5  MAIOY 2015  

 Αναχώρηση από Ρόδο για Πράγα  (μέσω Αθήνας) αεροπορικώς στις 6.20.  
 Άφιξη στην Πράγα  στις  15.10 . 
 Μεταφορά στο ξενοδοχείο . 

 
2η  μέρα:  6 ΜΑΙΟΥ έως 10 ΜΑΙΟΥ 2015   

 Ελεύθερο πρόγραμμα  
 
7η  μέρα:  11 ΜΑΙΟΥ 2015 

 Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πράγας για την πτήση για Ρόδο στις 17.15 . 
 Άφιξη στη Ρόδο στις 22.40. 

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

  A3 201  RHOATH   05/05/2014   06:20 07:20  

  A3 864  ATHPRG   05/05/2014   13:30 15:10    

  A3 865  PRGATH   11/05/2014   17:15 20:55 

 A3 218   ATHRHO  11/05/2014   21:40 22:40                            

 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  Τιμή κατ’ άτομο σε multiple  

δωμάτιο με Aegean  
HOSTEL DOWN TOWN  
www.hostel-downtown.cz 
 
From FLORENC Bus Station: 
Take the Metro yellow B line to 
NÁRODNÍ TŘÍDA (3 stops). 

 
 

515 €   με πρωινό    

 
CITY LOUNGE HOTEL  
www.oikes.com 
 
CITY CENTER (10 λεπτά από το 
μουσείο με τα πόδια) 

 
 
       510 ΕUROS με πρωινό 
 

 
***Το παρόν αποτελεί προσφορά και καμία κράτηση δεν έχει γίνει .  

http://www.hostel-downtown.cz/
http://www.oikes.com/
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*** Σε περίπτωση αλλαγής  προγράμματος και ατόμων θα επιφέρει την ανάλογη 
αναπροσαρμογή στην τιμή.   

Στις τιμές περιλαμβάνονται : 

 
- Αεροπορικά εισιτήρια Ρόδο- Αθήνα –Πράγα – Αθήνα - Ρόδο με την Aegean . 
- Φόροι αεροδρομίου 84,24 
- Διαμονή 6 νύχτες στην Πράγα, σε multi δωμάτια για τους μαθητές και σε μονόκλινα για 

τους συνοδούς καθηγητές. 
- Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο / από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο 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. 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και πρόσθετη ασφάλεια ατυχήματος 
- Πρωινό καθημερινά (Σε περίπτωση που επιθυμεί κάτι διαφορετικό να υπάρχει 

δυνατότητα τροποποίησης) 
- Φ.Π.Α  
- Το πρόγραμμα της εκδρομής διαμορφώνεται σύμφωνα με τη βούληση του σχολείου σε 

συνεργασία με το γραφείο. 
- Δωρεάν συμμετοχές για τους (3) συνοδούς – καθηγητές.  
- 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. 

 

Στις τιμές ΔΕΝ  περιλαμβάνονται : 

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

- Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στην εκδρομή  

- Προαιρετική εκδρομή  Δρέσδη   615 ευρώ /ανά πούλμαν  

- Προαιρετική εκδρομή  Maissen /Rathen   705 ευρώ /ανά πούλμαν  

- Ξεναγοί  
 

 Η παραπάνω προσφορά αφορά συγκεκριμένο πρόγραμμα και αριθμό ατόμων (35 
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  200 +84,24 φόροι. 
 Για 34 πληρωτέα είναι + 3 ευρώ για το ξενοδοχείο City Lounge Hotel και +5 ευρώ 

για το ΗOSTEL DOWN TOWN 
 
5) TRAVEL & FLY WISE 
  
ΑΤΟΜΑ: 35 ΜΑΘΗΤΕΣ & 3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

A3 201  RHOATH   05/05/2014   06:20 07:20  

A3 864  ATHPRG   05/05/2014   13:30 15:10    

A3 865  PRGATH   11/05/2014   17:15 20:55 

A3 218   ATHRHO  11/05/2014   21:40 22:40                            
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ΤΙΜΗ 595,00 ΕΥΡΩ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ 
HOTEL INTURPAG 3* 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

- Αεροπορικά εισιτήρια Ρόδο-Πράγα-Ρόδο με την Aegean μέσω Αθηνών 

- Φόροι αεροδρομίου 

- Ξενοδοχείο 6 νύκτες 

- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και πρόσθετη ασφάλεια ατυχήματος 

- Πρωϊνό 

- Φ.Π.Α. 
Στις τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνονται: 

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

- Το παρόν αποτελεί προσφορά και καμία κράτηση δεν έχει γίνει. 
 
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  
(5/5/2015-11/5/2015) Ξενοδοχείο: HOSTEL DOWN TOWN με συνολικό κόστος 515 € ανά 
μαθητή 
 
 
 
Τα μέλη της επιτροπής 
 
1) Τουρτούνης Αναστάσιος   ……………………………………………………. 

2) Ξανθός Παύλος   ……………………………………………………. 

3) Καρανικόλας Μιχαήλ  ……………………………………………………. 

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

5) Εκπρόσωποι μαθητών: 

α. Βασιλάκη Αγνή   ……………………………………………………. 

β. Κλαδογένης Γεώργιος  ……………………………………………………. 

γ. Μαγκάκη Ασπασία  ……………………………………………………. 

δ. Ριγανάς Δημήτριος-Νικόλαος  ……………………………………………………. 

ε. Χριστοδούλου Φλώρα   ……………………………………………………. 

  


