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Αντίγραφο από το Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή. 

 
 
 

ΠΡΑΞΗ 5 

    τθ Νζα Κωνία, ςιμερα Σετάρτθ 8 Κανουαρίου 2020, και ϊρα 12:00, ςυνεδρίαςε θ 
επιτροπι που ςυγκροτικθκε με τθν πράξθ 2/6-12-2019 του Διευκυντι του χολείου Νικολάου 
Κοκκινάκθ, ςτο Γραφείο του 2ου ΓεΛ Ν. Κωνίασ, για να εξετάςει τθν ζνςταςθ που κατζκεςε το 
Γραφείο γενικοφ τουριςμοφ «Our travel» - με τθν επωνυμία «Χ. ΜΑΡΓΑΡΚΣΑΚΗ και Β. ΚΟΤΒΑΛΗ 

ΕΠΕ»,  με αρικμό πρωτ. 898/23-12-2019 (τελευταία θμζρα λειτουργίασ του ςχολείου πριν τισ 
διακοπζσ των Χριςτουγζννων) εναντίον τθσ απόφαςισ  τθσ (Πράξθ 4/20-12-2019) που αφορά 
ςτθν αξιολόγθςθ των κλειςτϊν προςφορϊν των ταξιδιωτικϊν γραφείων που υποβλικθκαν, για 
τθν πενκιμερθ Εκπαιδευτικι εκδρομι των μακθτϊν τθσ Γϋ τάξθσ, ςε Θπειρο-Κωάννινα από τισ 24 
ζωσ 28 Φεβρουαρίου 2020. 

 

  Η Επιτροπι αφοφ μελζτθςε τθν ζνςταςθ ζχει να παρατθριςει τα εξισ:  

Α. τθν Προκιρυξθ του ςχολείου μασ ηθτιςαμε κυρίωσ δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια 
τονίηοντασ τθν επικυμία μασ να μθν προςτίκεται επιπλζον κλίνθ ςε ζνα δωμάτιο δίκλινο το οποίο 
είναι μικροφ εμβαδοφ και δεν ζχει προδιαγραφζσ τρίκλινου,  κάτι που δυςχεραίνει τθν διαμονι ς’ 

αυτό. Επίςθσ όπωσ προκφπτει, δεν αποκλείουμε ρθτά μεγαλφτερα δωμάτια περιςςότερων κλινϊν 
που ζχουν τισ προδιαγραφζσ από πλευράσ μεγζκουσ να φιλοξενιςουν τα άτομα που 
προβλζπονται.  

Β. Οι προςφορζσ που κατατζκθκαν ιταν από πζντε ταξιδιωτικά γραφεία και οι αντίςτοιχεσ 
τιμζσ ςυμμετοχισ ανά μακθτι και οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ιταν οι εξισ: 

 

Σαξ. 
Γραφείο 

Ξενοδοχείο * ΣΟΠΟΘΕΙΑ TIMH Δωμάτια 
Ζκπτωςθ 
υμμετο

χζσ 
Επιπλζον 

ΤΝΟΛΟ 

51 Συμτχ 
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Vlassopoul
os Travel 
Services 

ESSENCE 
Hotel &Spa 4* Νζα Ζωι 260 

2κλινα/3κ
λινα 2     

  

 
ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΠΑΚΔΕΚΑ ΚΑΚ ΙΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΣΣΚΚΗ 

ΔΚΕΤΙΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ 
Β’ ΑΙΗΝΑ 

2ο Γενικό Λφκειο Νζασ Ιωνίασ 

Νέα Ιωνία, 8-1-2020  
Αρ. Πρωτ.: 3 

      
ΠΡΟ: Σαξιδιωτικό γραφείο «Our travel»           

 
 

Σαχ. Δ/νςθ    : Κάλβου 103 
Σ.Κ. – Πόλθ     : 14231 Νζα Κωνία 
Πλθροφορίεσ: Ν. Κοκκινάκθσ  
Σθλζφωνο    : 210 2777155 
Fax     : 210 2793541 
Κςτοχϊροσ    : http://2lyk-n-ionias.att.sch.gr/ 
Email     : mail@2lyk-n-ionias.att.sch.gr/ 

ΚΟΚΝΟΠΟΚΗΗ:                Δ.Δ.Ε.  Βϋ Ακινασ  
Σμ. Αϋ ΔΚΟΚΚΗΣΚΚΟΤ  

 

http://2lyk-n-ionias.att.sch.gr/


2 
 

5 

Zorpidis 
Travel 
Services 

ESSENCE 
Hotel &Spa 4* Νζα Ζωι 265 

3κλινα/4κ
λινα 1     

 

Happy 
Days 
Travel 

Hotel La 
Suite 4* Αμφικζα 199 

3κλινα/4κ
λινα 1     

2   

Olympic 
Hotel 4* Κζντρο 270 

8Χ2κλινα+
12Χ3κλινα 1     

3 Our travel 

ESSENCE 
Hotel &Spa   Νζα Ζωι 250 

11X2κλιν 
+ 
9X3κλινα 2   12.250 

1 
IQ 
Holidays 

Hotel La 
Suite 4* Αμφικζα 195 

3κλινα 
(κατά 
βάςθ)  3 

Δώρο γεφμα 
ςτο ΜΕΣΟΒΟ.  
Δφο (2) 
τριιμερα 
ταξίδια Ελλάδα 
(Μουηάκι 
+Πορταριά). Για 
υλικοτεχνικι 
υποδομι 300€  9.060 

 
  

Dovitel 
Boutique 
Hotel 3* Πζραμα 175 

2κλινα/3κ
λινα 
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Η ςειρά κατάταξθσ των προςφορϊν ιταν αυτι που επιςθμαίνεται με τον αντίςτοιχο αρικμό 
αριςτερά από το όνομα του ταξ. Γραφείου. 

 
Σο ταξ. Γραφείο Our Travel είχε τθν τρίτθ κατά ςειρά αξιολόγθςθσ προςφορά. Η Επιτροπι 

επζλεξε ομόφωνα τθν Προςφορά του ταξ. Γραφείου IQ Holidays διότι 

1. Είχε το μικρότερο κόςτοσ από όλεσ τισ προςφορζσ. Θταν θ οικονομικά πιο ςυμφζρουςα 
προςφορά και ςφμφωνθ με τισ ηθτοφμενεσ από το ςχολείο μασ προδιαγραφζσ (κατά βάςθ 
τρίκλινα δωμάτια) όπωσ αναγράφονταν ςτα ζγγραφα που μασ κατατζκθκαν. 

2. Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ ανά μακθτι που προςζφερε ιταν 195€ ζναντι 250€ του γραφείου 
Our Travel και το ςυνολικό κόςτοσ για το ςχολείο ιταν  9.060 € ζναντι 12.250€ του 
γραφείου Our Travel, χωρίσ να υπολογίηουμε το δωρεάν γεφμα ςτο Μζτςοβο για όλουσ 
τουσ μακθτζσ/τριεσ και το δϊρο των δφο τριιμερων ταξιδιϊν. Η διαφορά των τιμϊν των 

δφο γραφείων όπωσ προκφπτει είναι μεγαλφτερθ από 35% ! 

 
Μετά τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ απόφαςι μασ ςτον ιςτοχϊρο του ςχολείου μασ, όταν μασ 

ετζκθ κζμα χωρθτικότθτασ από το γραφείο Our Travel του ξενοδοχείου La Suite Boutique Hotel & 
Spa, επικοινωνιςαμε με το ξενοδοχείο και μασ δόκθκαν διευκρινιςεισ ςχετικά με τον ςυνολικό 
αρικμό κλινϊν, των αρικμό των δωματίων, τθν χωρθτικότθτα τουσ κακϊσ και το εμβαδόν τουσ ςε 
τετραγωνικά μζτρα (επιςυνάπτεται το e-mail). 

Επίςθσ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που μασ ζκεςε ςτθ διάκεςι μασ το γραφείο Our Travel το 
ξενοδοχείο ESSENCE που είχε ςτθν προςφορά του, εμφανίηεται να ζχει 29 δωμάτια και 59 κλίνεσ, 
οπότε ςυνάγεται ότι όλα τα δωμάτια του είναι δίκλινα, ενϊ ςτθν προςφορά του αναφζρει 11 
δίκλινα (22 μακ.) και 9 τρίκλινα (27μακ.), αναφζρεται δθλαδι ςε 49(!) μακθτζσ ςυνολικά! 

Επιπλζον  το ξενοδοχείο ESSENCE  ςτον ιςτότοπό του http://www.essencehotel.gr/, αναφζρει ότι 

http://www.essencehotel.gr/


3 
 

διακζτει αποκλειςτικά δίκλινα δωμάτια (επιςυνάπτεται εικόνα από τον ιςτότοπο), ςυνεπϊσ τα 
τρίκλινα, που ςυμπεριλαμβάνει θ προςφορά του γραφείου Our Travel, κα προκφψουν με 
προςκικθ επιπρόςκετθσ κλίνθσ, ενζργεια όμωσ που δεν είναι επικυμθτι και αποκλείεται ρθτά 
από τισ προδιαγραφζσ τθσ προκιρυξθσ.   

Όπωσ προκφπτει, το γραφείο Our Travel ενϊ ενίςταται εναντίον τθσ απόφαςισ μασ, το ίδιο 
γραφείο μασ ζχει κατακζςει μια προςφορά με προβλιματα, θ οποία ταυτόχρονα είναι και 
ςθμαντικά ακριβότερθ (πάνω από 35%) από τθν προςφορά του γραφείου IQ Holidays. 

 
Επιπλζον το ςυγκεκριμζνο γραφείο «Our travel», το οποίο είχαμε επιλζξει πζρςι για τθν 

εκδρομι του ςχολείου μασ ςτα Χανιά (Hotel Panorama, 2-7 Δεκεμβρίου 2019),  μασ είχε αςκιςει 
τότε τρομερι πίεςθ λίγο πριν τθν αναχϊρθςι μασ, για να γίνει θ διαμονι των μακθτϊν ςε 

«τετράκλινα» (!) δωμάτια (με προςκικθ ζξτρα κλινϊν). Μετά τθν άρνθςι μασ θ εκδρομι 
κινδφνεψε να μθν γίνει και τελικά θ διαμονι των μακθτϊν/τριϊν ζγινε ςε δίκλινα δωμάτια με 
προςκικθ κλίνθσ τα οποία μετατράπθκαν ςε δεκαεννζα (19) «τρίκλινα» (!) και ςε δφο (2) μόνον 
δίκλινα δωμάτια!  

 
Η Επιτροπι αξιολόγθςθσ κεωρεί ότι θ οικονομικι διαφορά των δφο προςφορϊν  είναι πολφ 

μεγάλθ. Επιπλζον αναηιτθςε ςτον ιςτότοπο του ξενοδοχείου  https://www.lasuite.gr/rooms/, 
πλθροφορίεσ, διαπίςτωςε τθν χωρθτικότθτα των διακζςιμων δωματίων και κρίνει ομόφωνα 
επαρκείσ τισ διευκρινιςεισ που μασ ζδωςε ο διευκυντισ του ξενοδοχείου La Suite (με e-mail) και 
το ταξ. Γραφείο IQ travel, ςχετικά με τθν άνετθ διαμονι των μακθτϊν/τριϊν μασ. Επιπλζον 

επιςθμαίνει ότι το ξενοδοχείο La Suite Boutique Hotel & Spa κα διατεκεί αποκλειςτικά ςτο 
ςχολείο μασ, κάτι που αποτελεί ςθμαντικό πλεονζκτθμα για τθν άνετθ φιλοξενία των μακθτϊν 
και μακθτριϊν μασ ςτα Κωάννινα. 

 

φμφωνα με τα παραπάνω, θ Επιτροπι απορρίπτει ομόφωνα τθν ζνςταςθ του ταξιδιωτικοφ 
γραφείου Our Travel. 

 

ΤΝΟΔΕΤΣΚΚΑ: 

 

1. E-mail [06/01/2020 (03:43:04 μμ EET)] κ. Παπαγγζλθ, Δ/ντι Ξενοδοχείου La Souite: 

χετικά με τθν κράτθςθ ςασ για το ςχολικό γκρουπ που ζχουμε 24-28/2/2020 ςασ ενθμερϊνουμε πωσ τα δωμάτια 
μασ ζχουν ωσ εξισ: 
4 Junior Suites (τετράκλινα) με διπλό κρεβάτι και ζναν διπλό καναπζ-κρεβάτι 35-40 m2 (χωρθτικότθτα 16 ατόμων)  
4 Superior τρίκλινα με 1 διπλό και 1 μονό κρεβάτι, ςτα οποία μπορεί να προςτεκεί και extra bed και να 
διαμορφωκοφν ςε τετράκλινα 32-37 m2 (χωρθτικότθτα ζωσ 16 ατόμων).   
5 Deluxe τρίκλινα με 1 διπλό και 1 μονό κρεβάτι ι ζξτρα bed, 27-30 m2 (χωρθτικότθτα 15 ατόμα)   
6 Superior & Deluxe δίκλινα  χωρθτικότθτασ (3 με διπλό κρεβάτι και 3 με 2 μονά κρεβάτια) 18 – 28m2 (χωρθτικότθτα 
ζωσ 12 ατόμων)  
Όλα τα δωμάτια και οι ςουίτεσ ζχουν εξαιρετικι κζα προσ τθν λίμνθ, το νθςί και τθν πόλθ των Κωαννίνων και είναι 
εξοπλιςμζνα με τα τελευταίασ τεχνολογίασ οικολογικά και υποαλλεργικά ςτρϊματα με ανωςτρϊματα latex τθσ 
COCO-MAT για ζναν άνετο & υγιι φπνο. Σα λευκά είδθ (πετςζτεσ, ςεντόνια κλπ) φζρουν τθν εγγφθςθ τθσ GUY 
LAROCHE. 

 

 

https://www.lasuite.gr/rooms/
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2. Εικόνα από τον ιςτότοπο του Ξενοδοχείου ESSENCE: 

   

        

 Νέα Ιωνία, 8-1-2020. 

 

                              ΣΑ  ΜΕΛΗ Ο  ΔΚΕΤΙΤΝΣΗ 

1)  Ανκι Αποςτολίδου  Κακθγιτρια υνοδόσ. 

2)  Αναςταςία Καρατηά  Κακθγιτρια υνοδόσ. 

3)  Ελζνθ Σςουβαλά-Αρμζνθ Εκπρόςωποσ υλλόγου 

       Γονζων & Κθδεμόνων. 

4)  Κωνςταντίνοσ Παντελίδθσ Εκπρόςωποσ των Μακθτϊν, 

       Πρόεδροσ  Δεκαπενταμελοφσ μακ. υμβουλίου. 

    Νικόλαοσ  Κοκκινάκθσ 

                     ΦΤΚΚΟ 

 


