ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 π.μ. ο κάτωθι
υπογεγραμμένος Πολιτόπoυλος Αθανάσιος, ως νόμιμος εκπρόσωπος του
Γραφείου Γενικού Τουρισμού «TRAVEL CITY »με έδρα την Αθήνα και οι: 1)
Σιομπότη Μαρία, Διευθύντρια του Γυμνασίου Νέου Σουλίου Σερρών, 2)
Τυχάλα Φιλία, αρχηγός - συνοδός, 3) Σαρημπαλίδης Ιωάννης, εκπαιδευτικός συνοδός, 4) Κυριαζάκου Παναγιώτα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του Γυμνασίου Νέου Σουλίου Σερρών 5) Λιούσας Παύλος
Πρόεδρος του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου του Γυμνασίου Νέου Σουλίου
Σερρών και 6) Αλβανούδη Στυλιανή, μέλος του 15μελούς Μαθητικού
Συμβουλίου του Γυμνασίου Νέου Σουλίου Σερρών συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή τα εξής:
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Τριάντα επτά (37) μαθητές και τρεις
εκπαιδευτικοί.

(3) συνοδοί

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: από 18-03-2014 έως 20-03-2014
ΤΙΜΗ: 37 μαθητές Χ 79 ευρώ ανά μαθητή = 2.923,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ: 2.923,00 € (μαζί με το Φ.Π.Α.)
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1) Μεταφορά με ένα σύγχρονο πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο,
τεχνικά ελεγμένο,
2) Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση του αρχηγού της εκδρομής
οποιαδήποτε ώρα για ξενάγηση ή για νυκτερινή έξοδο, σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο αναλυτικό πρόγραμμα,
3) ) Νόμιμοι οδηγοί του Πρακτορείου, οι οποίοι θα πρέπει να τηρούν τις
διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (Νόμος 561/2006 της Ε.Ε.) για την ασφαλή
μεταφορά των μαθητών,
4) Δύο (02) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NOVUS CITY 4****,
5) Τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και δίκλινα για τους συνοδούς –
καθηγητές,
6) Πρωινά σε μπουφέ,
7) Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και πιστοποίηση. Εταιρεία
ασφάλισης: Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. (με αριθ. ασφαλ. 66325/98399),
8) Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας. Εταιρεία ασφάλισης: INTERAMERICAN ( με
αριθ. ασφαλ. 1801105)
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9) Πρόβλεψη επιστροφής μέρους των χρημάτων (75%) σε περίπτωση μη
συμμετοχής μαθητή στην εκδρομή, λόγω ανωτέρας βίας,
10) Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και
στο χώρο της Ακρόπολης,
11) Περιηγήσεις-ξεναγήσεις, σύμφωνα με το συνημμένο ημερήσιο
πρόγραμμα,
10) Τον Φ.Π.Α.,
12) Δωρεάν συμμετοχή των τριών (03) συνοδών καθηγητών,
13) Καταστροφές στο ξενοδοχείο ή τα λεωφορεία από τους μαθητές
βαρύνουν τους μαθητές,
14) Έκδοση ατομικής απόδειξης πληρωμής της εκδρομής στο όνομα κάθε
μαθητή ή του κηδεμόνα του.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ :
Συνολικό ποσό: 2.923,00 €
Δόση 1η: 1.000,00 € με την υπογραφή της σύμβασης.
Δόση 2η : 1.000,00 € την ημέρα της αναχώρησης.
Εξόφληση: 923,00 € μετά το πέρας της εκδρομής και αφού τηρηθούν όλοι οι
όροι της σύμβασης, διαφορετικά θα παρακρατηθεί.

Οι συμβαλλόμενοι

Για το σχολείο

Η Διευθύντρια

Για το Πρακτορείο

1. Τυχάλα Φιλία.
2. Σαρημπαλίδης Ιωάννης.

Σιομπότη Μαρία

3. Κυριαζάκου Παναγιώτα.
4. Λιούσας Παύλος
5. Αλβανούδη Στυλιανή
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Πολιτόπoυλος Αθανάσιος

