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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
     

Σήμερα στις  3-4-2013 στην Καρδίτσα και στο Γραφείο του Διευθυντού του 1ου Γενικού Λυκείου 

Καρδίτσας, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

 

Α) Εκπρόσωπος του Γραφείου Γενικού Τουρισμού με διακριτικό τίτλο “TIROGIANNIS TOURS” 

(αρ. αδείας 0724E61—00034-0) που εδρεύει στην Καρδίτσα (Εμπορικό Κέντρο)  και  

 

Β) οι εκπρόσωποι του 1ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας 

1. Καρακώστας Κωνσταντίνος καθηγητής κλάδου ΠΕ02 αρχηγός  

2. Πούλιου Στεριανή  καθηγήτρια κλάδου ΠΕ11 συνοδός  

 

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι : 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει τη διοργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος της 

διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης με τους κάτωθι όρους:  

 

Α) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :   ΣΠΑΡΤΗ - ΝΑΥΠΛΙΟ 

 

Β) ΑΤΟΜΑ :           ΜΑΘΗΤΕΣ : 78      ΣΥΝΟΔΟΙ:  4 

 

Γ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ     4-4-2013   ΕΩΣ  7-4-2013 

 

Δ) ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ:    92  € 

  

   (ΤΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  ενενήντα δύο ευρώ) 

 

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται τα κάτωθι :  

 

1. Μεταφορά με καινούργια εργοστασιακά λεωφορεία, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

ασφάλειας των μαθητών και συνοδών. 

2. Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

3. Επιπρόσθετη Ατομική Ταξιδιωτική Ασφάλιση του μαθητικού γκρουπ, που καλύπτει τα 

έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

4. Ξεναγήσεις και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 
Οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της συγκέντρωσης και καταβολής της συνολικής 

αξίας της εκδρομής στην εταιρία “TIROGIANNIS ΤOURS” 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : 7.176 € 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  

 

1. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να παραταθεί το ταξίδι πέραν της κανονικής του 

διάρκειας για οποιονδήποτε λόγο ανωτέρας βίας, οι εκδρομείς οφείλουν  να 

καλύψουν οι ίδιοι τα όποια έξοδα διαμονής διατροφής και συμπληρωματικής 

μεταφοράς τους που θα κριθούν απαραίτητα. 
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2. Ο πρώτος των συμβαλλομένων οφείλει να αποζημιώσει οποιονδήποτε των 

επιβατών στην περίπτωση που αυτός υποστεί βλάβη με υπαιτιότητα του 

οχήματος ή του οδηγού, και εφόσον αυτό απαιτηθεί. 

3. Οι δεύτεροι των συμβαλλομένων υποχρεούνται στην ακριβή τήρηση του 

οικονομικού διακανονισμού. Σε αντίθετη περίπτωση το παρόν ιδιωτικό 

συμφωνητικό θα θεωρείται άκυρο.  

4. Ο πρώτος των συμβαλλομένων υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες που 

περιγράφονται στην προκήρυξη και την προσφορά, συμπεριλαμβανομένων και 

των υπηρεσιών που παρέχονται από τα λεωφορεία και τα ξενοδοχεία διαμονής.  

5. Οποιοσδήποτε νέος όρος εκδρομής, γίνεται αποδεκτός μόνον με την έγγραφη 

συγκατάθεση και των δύο συμβαλλομένων. 

 

 

Αφού υπήρξε συμφωνία με τα ανωτέρω ο κάθε συμβαλλόμενος έλαβε αντίγραφο του παρόντος.  

Το παρόν ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ αποτελείται από δύο (2) σελίδες.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

      Για το Γραφείο Ταξιδιών          Για το 1ο Γ. Λύκειο Καρδίτσας 

 

 

 

 

_________________________________                ___________________________________ 

               (σφραγίδα Γραφείου)                           (σφραγίδα Σχολείου)                                              


