
ΠΡΑΞΗ 23η 27-12-2019 

 

Θέμα: Eξέταση ένστασηρ τος ππακτοπείος connection Travel. 

 

Σηον Βάμο  Αποκοπώνος ζήμεπα 27Γεκεμβπίος 2019 ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 10:00 ζςνήλθε  

η επιηποπή αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών ηυν ηαξιδιυηικών ππακηοπείυν για ηην 5ήμεπη 

εκδπομή ηηρ Γ Λςκείος ζηο γπαθείο ηος δ/νηή ηος ζσολείος ςπό ηην πποεδπία ηος διεςθςνηή κ. 

Εαννή Θεοδώπος για ηην εξέηαζη ηηρ ένζηαζηρ ηος ηαξιδιυηικού γπαθείος connection travel. 

Σσεηικά με ηο θέμα, πος αθοπά ηο αποηέλεζμα ηηρ πποηγηθείζαρ διαδικαζίαρ επιλογήρ με 

ππάξη 22/19-12-2019 ημέπαρ Πέμπηηρ, η επιηποπή αθού εξέηαζε ηην ένζηαζη ηος ηαξιδιυηικού 

γπαθείος απουάσισε ομόυωνα: 

 

Την απόππιψη τηρ ένστασηρ για τοςρ παπακάτω λόγοςρ: 

 

1. Σηην ένζηαζή ηος αναθέπεηαι ζηο οικονομικό θέμα, αναθέπονηαρ όηι πποζθέπει 

οικονομικόηεπη ηιμή καηά 684 Δςπώ η οποία αθοπά διαθοπεηικά ξενοδοσεία. Ζ 

πποζθοπά ηος είναι οικονομικόηεπη καηά 216 Δςπώ ζςνολικά για ηο ξενοδοσείο πος 

επελέγη από ηην επιηποπή αξιολόγηζηρ ηυν πποζθοπών. Ο κ. Καπαγιαννούδηρ θαίνεηαι 

όηι δημιοςπγεί ενηςπώζειρ. 

2. Ππίν ηην επαναπποκήπςξη ηηρ εκδπομήρ για λόγοςρ μεγάληρ μείυζηρ ηος απιθμού ηυν 

μαθηηών/ηπιών πος είσαν απσικά δηλώζει για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ, είσαμε καηαλήξει να 

ζςνεπγαζηούμε με ηο connection travel. Σηην θόπμα ηηρ ζύμβαζηρ πος μαρ έζηειλε ζηη 

ζςνέσεια για ςπογπαθή, ςπήπσαν ζηοισεία πος δεν ζςμθυνούζαν με ηην πποκήπςξη ηηρ 

εκδπομήρ όπυρ: η διαδικαζία επιζηποθήρ (ανηί αεποδπόμιο Φανίυν θα επιζηπέθαμε 

μέζυ Ζπακλείος) , ηο ποζοζηό ηηρ πποκαηαβολήρ επι ηος ζςνολικού ποζού (40% και όσι 

30% όπυρ αναθεπόηαν ζηην πποκήπςξη). Υπάπσει επίζηρ και παλαιόηεπη μαπηςπία 

ζςναδέλθος ηος ζσολείος μαρ για ηην μη ηήπηζη όπος ηος ζςμβολαίος από ηο 

ζςγκεκπιμένο γπαθείο. Τα πποαναθεπθένηα δημιοςπγούν έλλειτη εμπιζηοζύνηρ. 

3. Από ηο 2ο Γενικό Λύκειο ηυν Φανίυν, ηην θεηινή ζσολική σπονιά και μεηά ηην 

ολοκλήπυζη ηηρ 5ήμεπήρ ηοςρ, πληποθοπηθήκαμε όηι η ζςνεπγαζία με ηο ζςγκεκπιμένο 

ππακηοπείο δεν ήηαν η καλύηεπη δςναηή. Δπιπλέον η πεπςζινή ζςνεπγαζία μαρ με ηο 

γπαθείο Giannoudakis travel ήηαν άπιζηη ζσεηικα με ηην οπγάνυζη και ηην ζςνέπεια πος 

επέδειξε. 

4. Ζ έλλειτη εμπιζηοζύνηρ πος ςπάπσει απένανηι ζηο connection travel, ηο οποίο 

εκπποζυπείηαι από ηον κ. Καπαγιαννούδη, γεννά αναζθάλεια ζηην ζσολική κοινόηηηα η 

οποία δεν εξιζοπποπείηαι από ηα 216 εςπώ πος είναι η οικονομική διαθοπά, αλλά ούηε με 

οποιαδήποηε οικονομικόηεπη πποζθοπά. Ζ αζθάλεια ηυν ζςμμεηεσόνηυν είναι ίζυρ ένα 

μη μεηπήζιμο ποιοηικό σαπακηηπιζηικό, είναι όμυρ ηόζο ζημανηικό ώζηε να ηο λάβοςμε 

ζοβαπά ςπότη μαρ. 

 

Για αςηό ηο λόγο ζςνηάσθηκε η παπαπάνυ ππάξη και ςπογπάθεηαι όπυρ παπακάηυ:  

 

Ππόεδπορ      Σςνοδοί Δκπ/κοί      Σύλλογορ γονέυν και κηδεμόνυν     Ππόεδπορ 15μελούρ 

 

   Τ.Σ.Υ.                 Τ.Υ.                                        Τ.Υ.                                            Τ.Υ.  

Ακπιβέρ ανηίγπαθο 

ηος ππυηοηύπος 
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