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ΘΕΜΑ : Σελική ανάθεςη διήμερησ εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ ςτο Αγρίνιο μαθητών/τριών του 1ου 
ΕΠΑ.Λ.  Καρπενηςίου και του 1ου Γυμναςίου Καρπενηςίου 
 

φμφωνα με τθν Τ.Α. 20883/ΓΔ4/2020 (ΦΕΚ 456/τ. Βϋ/13-2-2020) ανακοινϊνεται ότι ςτο γραφείο τθσ διευκφντριασ 
του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενθςίου, κατόπιν τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ, και τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
ενςτάςεων εξετάςτθκε θ ζνςταςθ που υποβλικθκε εμπρόκεςμα από το τουριςτικό πρακτορείο ALKYONI Travel 
Agency. 
Η επιτροπι αφοφ μελζτθςε τθν ζνςταςθ του ALKYONI Travel Agency απζρριψε τθν ζνςταςθ για τουσ παρακάτω 
λόγουσ:  

 Ο όροσ «περιλαμβάνεται» που χρθςιμοποιείται ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ αναφζρεται ςτθν 
προςφορά και όχι ςτθν τιμι (θ τιμι αποτελεί μζροσ τθσ προςφοράσ) και προφανϊσ ςθμαίνει «περιζχεται». 

 Σο πρακτορείο ALKYONI TRAVEL AGENCY ςτθν προςφορά του ζχει κατακζςει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο 
αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ που ηθτείται από τθν πρόςκλθςθ με τθ διατφπωςθ «να περιλαμβάνεται». 

 Αντίκετα, όςο αφορά τθν πρόςκετθ ταξιδιωτικι αςφάλεια αςκζνειασ και ατυχιματοσ ςτθν προςφορά του 
περιγράφει τθ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τθν ζκδοςθ τθσ αςφάλειασ μετά τθν ανάκεςθ τθσ 
εκδρομισ.  

 τισ διευκρινίςεισ που ηθτικθκαν από τθν επιτροπι ςχετικά με τθν ζλλειψθ του αςφαλιςτθρίου 
ςυμβολαίου αςκζνειασ και ατυχιματοσ το πρακτορείο απάντθςε με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
ότι είναι πολιτικι του πρακτορείου να μθν εκδίδει ετιςιο ςυμβόλαιο αςφάλιςθσ αςκζνειασ και 
ατυχιματοσ. 

 Σο ΦΕΚ 2769/2011 που επικαλείται το πρακτορείο ςτθν ζνςταςι του ζχει καταργθκεί με τθν αρ. 33120/ΓΔ4 
ςτο ΦΕΚ 681/2017, ενϊ από τισ 13/2/2020 ιςχφει θ Τ.Α. 20888/ΓΔ4/13-02-2020. 

 Σζλοσ, θ προςφορά που επελζγθ περιλαμβάνει/ περιζχει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ςε ιςχφ, όπωσ ακριβϊσ 
ηθτείται από τθν πρόςκλθςθ και καλφπτει απολφτωσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που θ πρόςκλθςθ 
ενδιαφζροντοσ κζτει.  
 

Ωσ εκ τοφτου, θ επιτροπι απορρίπτει τθν ζνςταςθ του Alkyoni Travel Agency και ανακζτει τελικά τθν εκπαιδευτικι 
επίςκεψθ ομάδασ μακθτϊν/μακθτριϊν  1ου ΕΠΑΛ Καρπενθςίου και του 1ου Γυμναςίου Καρπενθςίου ςτο Αγρίνιο 
ςτο πρακτορείο LOKRIS TOURS.  
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