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Πράξη 23η 

 
Σήμερα Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 09:50 στο γραφείο της 

Δ/ντριας συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την πράξη 22/15-4-19 
μετά από πρόσκληση της  Διευθύντριας  του σχολείου και αφού έλαβε υπόψη 
της α) την πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς του γυμνασίου με 
αρ.πρωτ.Φ23/217/05-04-19, β) την απόφαση 33120/ΓΔ4/06-03-17 του ΦΕΚ 
681 τ.Β΄, γ) τις παρακάτω προσφορές των τουριστικών γραφείων  για 
μετακίνηση των μαθητών του γυμνασίου από το Άργος Ορεστικό στα 
Ιωάννινα για την υλοποίηση της ημερήσιας εκδρομής στα Ιωάννινα και στο 
θέατρο Αρχαίας Δωδώνης την Τετάρτη 8-5-2019 για 159 μαθητές και 9 
εκπαιδευτικούς. 

1η προσφορά FOURKIOTIS TOURS συνολικό κόστος 1530€  για 3 
λεωφορεία με επιπλέον κόστος για ασφάλεια αστικής ευθύνης 67,20€ και 
ταξιδιωτική ασφάλεια 117,60€. Η προσφορά περιλαμβάνει μεταφορά με 
σύγχρονα κλιματιζόμενα λεωφορεία, έμπειρο οδηγό, έμπειρο αρχηγό –
συνοδό του γραφείου, ασφάλεια αστικής ευθύνης και ΦΠΑ. 

2η προσφορά Gaiganis Travel συνολικό κόστος 1550€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επιπλέον 4€ κατ΄ άτομο αν επιθυμούμε  
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται η 
μεταφορά, οι περιηγήσεις και η ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

3η προσφορά KACTORAC ΜΑΕ Γραφείο Τουρισμού συνολικό κόστος 
1701,30 στο οποίο περιλαμβάνονται 3 λεωφορεία, ασφάλιση επαγγελματικής  
ευθύνης  και ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή 
ασθένειας και δωρεάν μεταφορά των συνοδών –εκπαιδευτικών και ΦΠΑ. 

 
Η επιτροπή επέλεξε το Γραφείο Τουρισμού KACTORAC ΜΑΕ, επειδή 

είναι η πιο συμφέρουσα  όσον αφορά τα απαιτούμενα. Η ασφαλιστική κάλυψη 
είναι πλήρης και περιλαμβάνει: θάνατο από ατύχημα, μόνιμη ολική 
ανικανότητα από ατύχημα, μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα, έξοδα 
επαναπατρισμού συνέπεια τραυματισμού οξείας ασθένειας, μεταφορά σωρού, 
ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες 
από οξεία ασθένεια, νοσοκομειακά έξοδα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα. 

Γι αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται η παραπάνω πράξη.  
 
Η επιτροπή  

 



ΣΩΦΡΟΝΙΔΟΥ Π.  
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