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ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ 
     
ήκεξα ζηηο  14-2-2013 ζηελ Καξδίηζα θαη ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ 1νπ Γεληθνχ Λπθείνπ 

Καξδίηζαο, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:  

 

Α) Δθπξφζσπνο ηνπ Γξαθείνπ Γεληθνχ Σνπξηζκνχ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν “TIROGIANNIS TOURS” 

(αξ. αδείαο 0724E61—00034-0) πνπ εδξεχεη ζηελ Καξδίηζα (Δκπνξηθφ Κέληξν)  θαη  

 

Β) νη εθπξφζσπνη ηνπ 1νπ Γεληθνχ Λπθείνπ Καξδίηζαο 

1. Ματκάλε Υξπζνχια θαζεγήηξηα θιάδνπ ΠΔ02 αξρεγφο  

2. Νηθνιάνπ Αιέμαλδξνο θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ03 ζπλνδφο  

 

πκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα θάησζη : 

 

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 

δηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο κε ηνπο θάησζη φξνπο:  

 

Α) ΠΡΟΟΡΙΜΟ :   ΑΘΗΝΑ 

 

Β) ΑΣΟΜΑ :           ΜΑΘΗΣΔ :  16     ΤΝΟΓΟΙ:  2 

 

Γ) ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ ΑΠΟ     15-2-2013   ΔΩ  16-2-2013 

 

Γ) ΤΜΦΩΝΗΘΔΙΑ ΣΙΜΗ ΚΑΣ΄ ΑΣΟΜΟ:    62,50 € 

  

   (ΣΟ ΠΟΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ:  εμήληα δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά) 

 

ηελ αλσηέξσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη :  

 

 Μεηαθνξά κε θαηλνχξγην εξγνζηαζηαθφ ππεξπςσκέλν θιηκαηηδφκελν ιεσθνξείν, πνπ 

πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ θαη ζπλνδψλ. 

 Μία δηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν Golden City Hotel 3* κε πξσηλφ, θαη ζχλζεζε 4 

ηξίθιηλα θαη 2 δίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη 2 κνλφθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνχο.  

 Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δπζχλεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 Δπηπξφζζεηε Αηνκηθή Σαμηδησηηθή Αζθάιηζε ηνπ καζεηηθνχ γθξνππ, πνπ θαιχπηεη ηα 

έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

 Ξελαγήζεηο θαη πεξηεγήζεηο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ : 
Οη δεχηεξνη ζπκβαιιφκελνη αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη θαηαβνιήο ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηεο εθδξνκήο ζηελ εηαηξία “TIROGIANNIS YOURS” 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 1000 € 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ  

 

1. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί λα παξαηαζεί ην ηαμίδη πέξαλ ηεο θαλνληθήο ηνπ 

δηάξθεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αλσηέξαο βίαο, νη εθδξνκείο νθείινπλ  λα 
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θαιχςνπλ νη ίδηνη ηα φπνηα έμνδα δηακνλήο δηαηξνθήο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο 

κεηαθνξάο ηνπο πνπ ζα θξηζνχλ απαξαίηεηα. 

2. Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ νθείιεη λα απνδεκηψζεη νπνηνλδήπνηε ησλ 

επηβαηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο ππνζηεί βιάβε κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

νρήκαηνο ή ηνπ νδεγνχ, θαη εθφζνλ απηφ απαηηεζεί. 

3. Γεληθά ηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ παξαιακβάλνληαη θαη παξαδίδνληαη ζηηο 

12.00 αλεμάξηεηα απφ ηελ ψξα άθημεο θαη αλαρψξεζεο ησλ εθδξνκέσλ. 

Οπνηαδήπνηε θζνξά ζηα κέζα κεηαθνξάο θαη δηακνλήο ησλ εθδξνκέσλ 

επηβαξχλεη ηνπο ίδηνπο θαη κφλνλ εθφζνλ νθείιεηαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα.  

4. Οη δεχηεξνη ησλ ζπκβαιινκέλσλ ππνρξενχληαη ζηελ αθξηβή ηήξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ δηαθαλνληζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην παξφλ ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ ζα ζεσξείηαη άθπξν.   

5. Οπνηνζδήπνηε λένο φξνο εθδξνκήο, γίλεηαη απνδεθηφο κφλνλ κε ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ. 

 

 

Αθνχ ππήξμε ζπκθσλία κε ηα αλσηέξσ ν θάζε ζπκβαιιφκελνο έιαβε αληίγξαθν ηνπ παξφληνο.  

Σν παξφλ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ απνηειείηαη απφ δχν (2) ζειίδεο.  

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 
 

 

      Γηα ην Γξαθείν Σαμηδηψλ          Γηα ην 1ν Γ. Λχθεην Καξδίηζαο 
 

 

 

 

_________________________________                ___________________________________ 

               (ζθξαγίδα Γξαθείνπ)                           (ζθξαγίδα ρνιείνπ)                                              


