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ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ 
     
ήκεξα ζηηο  13-2-2013 ζηελ Καξδίηζα θαη ζην Γξαθείν ηνπ Γηεπζπληνύ ηνπ 1νπ Γεληθνύ Λπθείνπ 

Καξδίηζαο, νη παξαθάησ ζπκβαιιόκελνη:  

 

Α) Δθπξόζσπνο ηνπ Γξαθείνπ Γεληθνύ Σνπξηζκνύ κε δηαθξηηηθό ηίηιν “TIROGIANNIS TOURS” 

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

 

Β) νη εθπξόζσπνη ηνπ 1νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Καξδίηζαο 

1. Μεηξνγώγνπ Υαξά θαζεγήηξηα θιάδνπ ΠΔ06 αξρεγόο  

2. Μεηξνγώγνπ νθία θαζεγήηξηα θιάδνπ ΠΔ05 ζπλνδόο  

 

πκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα θάησζη : 

 

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

δηήκεξεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο κε ηνπο θάησζη όξνπο:  

 

Α) ΠΡΟΟΡΙΜΟ :   ΜΤ Σξηθάισλ 

 

Β) ΑΣΟΜΑ :           ΜΑΘΗΣΔ :  50     ΤΝΟΓΟΙ:  3 

 

Γ) ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ ΑΠΟ     14-2-2013   ΔΩ  14-2-2013 

 

Γ) ΤΜΦΩΝΗΘΔΙΑ ΣΙΜΗ ΚΑΣ΄ ΑΣΟΜΟ:    2,98 € 

  

   (ΣΟ ΠΟΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ:  δύν επξώ θαη ελελήληα νθηώ ιεπηά) 

 

ηελ αλσηέξσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη :  

 

1. Μεηαθνξά κε θαηλνύξγην εξγνζηαζηαθό ιεσθνξείν, πνπ πιεξνί όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο 

αζθάιεηαο ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ. 

2. Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δπζύλεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

3. Δπηπξόζζεηε Αηνκηθή Σαμηδησηηθή Αζθάιηζε ηνπ καζεηηθνύ γθξνππ, πνπ θαιύπηεη ηα 

έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο. 

4. Ξελαγήζεηο θαη πεξηεγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 

 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ : 
Οη δεύηεξνη ζπκβαιιόκελνη αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη θαηαβνιήο ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο ηεο εθδξνκήο ζηελ εηαηξία “TIROGIANNIS YOURS” 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 149 € 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ  

 

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

δηάξθεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν αλσηέξαο βίαο, νη εθδξνκείο νθείινπλ  λα 

θαιύςνπλ νη ίδηνη ηα όπνηα έμνδα δηακνλήο δηαηξνθήο θαη ζπκπιεξσκαηηθήο 

κεηαθνξάο ηνπο πνπ ζα θξηζνύλ απαξαίηεηα. 
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2. Ο πξώηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ νθείιεη λα απνδεκηώζεη νπνηνλδήπνηε ησλ 

επηβαηώλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηόο ππνζηεί βιάβε κε ππαηηηόηεηα ηνπ 

νρήκαηνο ή ηνπ νδεγνύ, θαη εθόζνλ απηό απαηηεζεί. 

3. Οη δεύηεξνη ησλ ζπκβαιινκέλσλ ππνρξενύληαη ζηελ αθξηβή ηήξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνύ δηαθαλνληζκνύ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην παξόλ ηδησηηθό 

ζπκθσλεηηθό ζα ζεσξείηαη άθπξν.   

4. Οπνηνζδήπνηε λένο όξνο εθδξνκήο, γίλεηαη απνδεθηόο κόλνλ κε ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε θαη ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ. 

 

 

Αθνύ ππήξμε ζπκθσλία κε ηα αλσηέξσ ν θάζε ζπκβαιιόκελνο έιαβε αληίγξαθν ηνπ παξόληνο.  

Σν παξόλ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ απνηειείηαη από δύν (2) ζειίδεο.  

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 
 

 

      Γηα ην Γξαθείν Σαμηδηώλ          Γηα ην 1ν Γ. Λύθεην Καξδίηζαο 
 

 

 

 

_________________________________                ___________________________________ 

               (ζθξαγίδα Γξαθείνπ)                           (ζθξαγίδα ρνιείνπ)                                              


