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Θέμα: «Ππακηικό Αξιολόγεζερ πποζθοπών ηαξιδιωηικών γπαθείων για 

μεηακίνεζε ζηο CERN / Ελβεηία» 

      

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

Γεπηέξα 28 Μαξηίνπ 2022 θαη ώξα 12.30΄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 ηεο εθπαηδεπηηθήο 

επίζθεςεο ζην CERN / Διβεηία, από 26/06/2022 έσο 30/06/2022, 44 καζεηώλ ησλ Α΄ 

θαη Β΄ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη 4 ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 

 

ην Πξόηππν ΓΔ.Λ. Παηξώλ ππνβιήζεθαλ κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 28/3/2022 θαη ώξα 

12.00΄κ.κ. πξνζθνξέο από ηα παξαθάησ ηαμηδησηηθά γξαθεία: 

1. GREFIS TRAVEL in VELVET 

2. At Holidays 

3. TEMPI HOLIDAYS 

 

Ζ επηηξνπή έιαβε ππόςε ηεο 1) ηελ  ππ. αξ. 20883/ΓΓ4/13-02-2020 Τ.Α. θαη 2)ηελ ππ. 

αξ.  πξση. 289/21-3-2022 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. 

 

Ζ επηηξνπή απνζθξάγηζε θαη θαηέγξαςε ηηο πξνζθνξέο. Γηεξεύλεζε δηεμνδηθά θαη 

ζπδήηεζε επί ησλ πξνζθεξόκελσλ ηηκώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ θαηέζεζαλ ηα ηνπξηζηηθά 

γξαθεία θαη 

                                                  αποθάζιζε ομόθωνα  

 

λα αλαζέζεη ζην ηαμηδησηηθό γξαθείν GREFIS TRAVEL in VELVET ηε δηνξγάλσζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο ζην CERN / Διβεηία από 26/06/2022 έσο 30/06/2022 

ησλ 44 καζεηώλ ησλ Α΄ θαη Β΄ ηάμεσλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ 4 ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 

Ζ αλάζεζε αθνξά  ηε κεηαθίλεζε κε Aegean (Πηήζεηο: Α3 850 Αζήλα – Επξίρε & 

Α3 665 Μηιάλν - Αζήλα) θαη δηακνλή ζην Ace Hotel Annemasse Geneve  cat 3*** κε 

εκηδηαηξνθή, ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνξά πνπ θαηέζεζε ην ελ ιόγσ Σνπξηζηηθό 

Γξαθείν. 

 

Γηα ην ιόγν απηό ζπληάρζεθε ε πξάμε απηή θαη ππνγξάθεηαη. 

 

Ζ Γηεπζύληξηα                                                                      Σα Μέιε 

                                                                              Κλαςδιανού ηςλιανή 

                                                                          (Αξρεγόο Δθδξνκήο - Δθπαηδεπηηθόο) 

Μαπία – Ροδίηα Σζελεπή                                    Κοςνάβερ Παναγιώηερ                                                            
                                                                               (Δθπαηδεπηηθόο) 

                                                                               Παπαηζίμπαρ Γεώπγιορ 

                                                                               (Δθπαηδεπηηθόο) 

                                                                                Χπονοπούλος Μαπία - Γεωπγία 

                                                                                (Δθπξόζσπνο Μαζεηώλ) 

  Αθξηβέο Αληίγξαθν                                              Φλογεπάρ Παναγιώηερ 

        Ζ Γηεπζύληξηα                                                 (Δθπξόζσπνο Μαζεηώλ) 

Μαπία – Ροδίηα Σζελεπή                                                                                         
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