
                                           Ππάξε 8
ε
  

Θέμα: «Ππακηικό αξιολόγεζερ πποζθοπών ηαξιδιωηικών γπαθείων για 

μεηακίνεζε ζηεν Πολωνία» 

      

ηελ Πάηξα θαη ζην γξαθείν ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ Πεηξακαηηθνύ ΓΔ.Λ. Παηξώλ, ζήκεξα 

Σεηάξηε 15 Ιαλνπαξίνπ θαη ώξα 13.00 κ.κ., ύζηεξα από πξόζθιεζε ηεο Γηεπζύληξηαο 

ηνπ ζρνιείνπ θ. Μαξίαο – Ρνδίηαο Σζειεπή, ζπλήιζε ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο θαη 

επηινγήο ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηαθίλεζεο 42 

καζεηώλ θαη 4 εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Πνισλία από 29/3/2020 έσο 2/4/2020 ζην πιαίζην 

αδειθνπνίεζεο. κε ην Πνισληθό ζρνιείν: Szkola Podstawowa nr 11 z Oddzialami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Kosciuszki w Katowicach θαη ηελ παξνπζίαζε ζην ζρνιείν 

από ηνπο καζεηέο καο εξγαζηώλ πνπ ζα έρνπλ εθπνλήζεη κε αθνξκή ην πνιηηηζηηθό 

πξόγξακκα κε ζέκα ην Οινθαύησκα ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

 

ην Πεηξακαηηθό ΓΔ.Λ. Παηξώλ ππνβιήζεθαλ κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 15/01/2020 θαη 

ώξα 11.00 π.κ. πξνζθνξέο από ηα παξαθάησ ηαμηδησηηθά γξαθεία: 

1. TRAVELMOOD 

2. GLOTROTTER TRAVEL 

3. TEMPI HOLIDAYS 

 

Η επηηξνπή έιαβε ππόςε ηεο ηελ Τ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 θαη ηελ ππ. αξ. πξση. 

1/08-01-2020 πξνθήξπμε πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο πνπ αλήξηεζε ην ζρνιείν, έζεζε 

σο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ: α) λα πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηεο 

πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο, β) λα ππάξρνπλ ζεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ αμηνπηζηία παξνρήο 

ππεξεζηώλ από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν θαη λα εθηηκεζνύλ ζε ζύλνιν νη παξνρέο πνπ 

πξνζθέξεη θαη γ) λα ζπλεθηηκεζεί ην νηθνλνκηθό θόζηνο. 

Η επηηξνπή απνζθξάγηζε θαη θαηέγξαςε ηηο πξνζθνξέο. Γηεξεύλεζε δηεμνδηθά θαη 

ζπδήηεζε επί ησλ πξνζθεξόκελσλ ηηκώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ θαηέζεζαλ ηα 

ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη Η επηηξνπή αθνύ άλνημε ηηο πξνζθνξέο θαηέιεμε ζηελ 

επηινγή ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ TRAVELMOOD παξόιν πνπ ε πξνζθνξά ηνπ 

δελ ήηαλ ε νηθνλνκηθόηεξε κε βάζεη ησλ εμήο πνηνηηθώλ θξηηεξίσλ: 

 

                                                  αποθάζιζε ομόθωνα  

λα αλαζέζεη ζην ηαμηδησηηθό γξαθείν TRAVELMOOD κε θόζηνο 465 Δπξώ/άηνκν 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδξνκήο παξόιν πνπ ε πξνζθνξά ηνπ δελ ήηαλ ε 

νηθνλνκηθόηεξε βάζεη ησλ εμήο πνηνηηθώλ θξηηεξίσλ:  

Α. αθέζηεξε δηαηύπσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. 

Β. Παξνρή κνλνήκεξεο δηακνλήο θαη μελάγεζεο κε ειιελόθσλν μελαγό ζηελ πόιε 

ηεο Βαξζνβίαο. 

Γ. Γσξεάλ είζνδνο ζηα αιαησξπρεία ηεο Βηειίηζθα κε ζπλνδεία ειιελόθσλνπ 

μελαγνύ. 

Γ. 4 γεύκαηα  

Δ. Πξνζθνξά ελόο πιήξνπο γεύκαηνο ζε παξαδνζηαθή ηαβέξλα ηεο Κξαθνβίαο κε 

παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ρνξνύο. 

 

Γηα ην ιόγν απηό ζπληάρζεθε ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη. 

 

Η Γηεπζύληξηα                                                                             Σα Μέιε 

                                                                                     Χανηδή Αικαηεπίνε (Δθπξόζσπνο 

                                                              πιιόγνπ Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ Π.ΓΔ.Λ.Παηξώλ) 

Μαπία – Ροδίηα Τζελεπή                                          Μποςηκόβαλε Μαπία 
                                                                                         (Δθπαηδεπηηθόο) 



                                                                                    Χπιζηοπούλος Μαπία   
                                                                                    (Δθπαηδεπηηθόο) 

                                                                                     Μαπούδαρ Γεμήηπιορ 

                                                                                     (Μαζεηήο) 

                                                                                     Καπβέλε Αλεξάνδπα 

                                                                                     (Μαζήηξηα) 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

     Η Γηεπζύληξηα 

Μαξία – Ρνδίηα Σζειεπή 
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