1

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Στην Ξάνθη σήμερα 6/11/2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00΄ στο
γραφείο του διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης οι:
1. Τόνιας Ιωάννης ως εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου ”Tonias travel” που εδρεύει
στην Ξάνθη στην οδό Μιχαήλ Καραολή 66 και
2. Τσεντικόπουλος Κωνσταντίνος: Διευθυντής του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης ως
εκπρόσωπος του σχολείου συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Α. Το σχολείο μετά την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ ΓΔ4 /
28-2-2017 (άρθρο 2) ΦΕΚ 681 / τ.Β΄/ 6-3-2017 κατόπιν σχετικής προκήρυξης που
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και την
κατακύρωση της εκδρομής από την αρμόδια επιτροπή στις 31/10/2017, αναθέτει στο
τουριστικό γραφείο Ξάνθης
ΤΟΝΙΑΣ travel την πραγματοποίηση της πολυήμερης
εκδρομής των τελειοφοίτων μαθητών της Γ΄ Λυκείου, στο διάστημα από 9 Δεκεμβρίου 2017
έως 15 Δεκεμβρίου 2017 στην Ιταλία (Φλωρεντία-Βενετία), οδικώς προς το Λιμάνι της
Ηγουμενίτσας και αντίστροφα, και ακτοπλοϊκώς από την Ηγουμενίτσα στην Ιταλία και
αντίστροφα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
1η ΗΜΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ

09/12/2017

2η ΗΜΕΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ

10/12/2017

3η ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ

11/12/2017

4η ΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ

12/12/2017

5η ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ

13/12/2017

6η ΗΜΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ

14/12/2017

7η ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15/12/2017
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΞΑΝΘΗ
ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΦΙΞΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΓΕΥΜΑ
ΑΝΑΧΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΚΟΝΑ ΙΤΑΛΙΑΣ (ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- ΠΛΟΙΟ CRUISE OLYMPIA)
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΔΕΙΠΝΟ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΠΡΩΪΝΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΙΕΝΑ
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ ΣΙΕΝΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΣΙΕΝΑ ΓΙΑ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΓΙΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΔΕΙΠΝΟ
ΠΡΩΪΝΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΥΦΙΤΣΙ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΔΕΙΠΝΟ
ΠΡΩΪΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΔΕΙΠΝΟ
ΠΡΩΪΝΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΚΟΝΑ
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΝΚΟΝΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΌ ΑΝΚΟΝΑ ΓΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- ΠΛΟΙΟ CRUISE
EUROPA)
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΣΟΒΟ

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 140 . Τιμή κατά μαθητή: Τριακόσια εννέα ευρώ (309 €),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και των οποιωνδήποτε φόρων.
Συνολικό ποσό: 43,260 ευρώ.
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Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.
1. Το τουριστικό γραφείο θα διαθέσει τρία κλιματιζόμενα λεωφορεία με ικανό αριθμό θέσεων
για τη μεταφορά των μαθητών και συνοδών από Ξάνθη στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας και για
την οδική περιήγηση στην Ιταλία καθώς και την επιστροφή από την Ηγουμενίτσα στην
Ξάνθη. Τα λεωφορεία πρέπει να παρέχουν ασφάλεια, να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας σε όλα
τα καθίσματα, να έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ και να έχουν άδεια κυκλοφορίας ως τουριστικά.
Οι οδηγοί των λεωφορείων πρέπει να είναι έλληνες, έμπειροι, επαγγελματίες οδηγοί . Όλες
οι μετακινήσεις των μαθητών με τα λεωφορεία σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής και για όλες
τις ώρες συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα τιμή. Το λύκειο κατά την παραμονή του
στην Ιταλία θα έχει στη διάθεσή του τα λεωφορεία ώστε να παρέχεται η δυνατότητα
πραγματοποίησης του προγράμματος ή ενδεχόμενης τροποποίησής του.
2. Μετάβαση με πλοίο από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας στην ΑΝΚΟΝΑ και επιστροφή με την
εταιρεία MINOAN LINES σε καμπίνες.
3. Διαμονή στη Φλωρεντία στο Ξενοδοχείο Mirage Florence (4****) και στη Βενετία στο
Ξενοδοχείο VILLA FIORITA HOTEL & SUITES (4****). Στη διάθεση των μαθητών και
των συνοδών τους θα είναι όλες οι παροχές που διαφημίζονται στα επίσημα sites των
ξενοδοχείων στο internet
5. Οι καθηγητές – συνοδοί θα διαμείνουν σε μονόκλινα δωμάτια και οι μαθητές σε τρίκλινα.
Τα δωμάτια θα διαθέτουν θέρμανση, λουτρό, τηλεόραση, κλιματισμό.
6. Η διατροφή κατά την διάρκεια της εκδρομής θα περιλαμβάνει πρωινό και ένα γεύμα την
ημέρα στο Ξενοδοχείο (συμπεριλαμβάνονται στην τιμή).
8. Η εξασφάλιση επίσημων ξεναγών, περιλαμβάνεται στην τιμή.
9. Το τουριστικό γραφείο θα διαθέσει εκπρόσωπό του καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ο
εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου θα αποδέχεται τις υποδείξεις και συστάσεις του
αρχηγού της εκδρομής, που έχει και την τελική ευθύνη. Τόσο οι οδηγοί των λεωφορείων όσο
και ο εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια
απέναντι στους μαθητές και για τυχόν προβλήματα θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο
στους συνοδούς εκπαιδευτικούς
10. Δωρεάν συμμετοχή σε 8 συνοδούς σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές..
11. Ομαδική – ονομαστική ασφάλιση των μαθητών και των συνοδών και ιατροφαρμακευτική –
νοσοκομειακή περίθαλψη για κάθε μαθητή- συνοδό και ασφάλιση Αστικής Ευθύνης. Η
ασφάλιση πρέπει να κατατεθεί εγγράφως στο σχολείο δέκα (10) μέρες πριν την
αναχώρηση.
12. Η Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους συνοδούς και μαθητές
καθ΄όλο το 24ωρο και καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της
εκδρομής. Συνοδός γιατρός θα υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
13. Ρητά αναφέρεται ότι το τουριστικό γραφείο αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την ΥΑ 33120/Γδ4/28-2-2017 εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας καθώς και από
οποιαδήποτε άλλη αναφέρεται στην ασφαλή διακίνηση των ταξιδιωτών.
14. Τήρηση όλων των παραπάνω όρων για την πραγματοποίηση της εκδρομής σε νέες
ημερομηνίες, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας (Υπουργείο, καιρικές συνθήκες.)
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Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Οι μαθητές φέρονται κόσμια και σέβονται την περιουσία του τουριστικού γραφείου δηλαδή
τα λεωφορεία.
2. Την πρώτη ημέρα και μόλις εγκατασταθούν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου θα αναφέρουν
κάθε φθορά που θα παρατηρήσουν και θα ζητήσουν επιτακτικά την αποκατάστασή της ή τη
μεταφορά τους σε άλλο δωμάτιο.
3. Δεν θα ενοχλούν με τις εκδηλώσεις τους άλλους ενοίκους του ξενοδοχείου.
4. Θα πειθαρχούν στο πρόγραμμα και θα τηρούν τα ωράρια.
5. Για τυχόν φθορές είτε στα λεωφορεία, είτε στο ξενοδοχείο από μέρους τους,
υποχρεούνται σε πλήρη χρηματική αποκατάστασή , με συνεννόηση του αρχηγού της εκδρομής
και του τουριστικού γραφείου.
6. Προαιρετικοί λογαριασμοί που θα γίνουν από τους μαθητές στους χώρους του
ξενοδοχείου (τηλέφωνα, φαγητά) επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους.
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Με την υπογραφή του παρόντος θα καταβληθεί ποσό 13.200,00 ευρώ ως προκαταβολή.
2. Η αποπληρωμή θα γίνει σταδιακά και πέντε ημέρες πριν την αναχώρηση θα γίνει η
εξόφληση με παρακράτηση του 20% της αμοιβής. ως εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης των
συμφωνηθέντων η οποία θα αποδοθεί μετά το τέλος της εκδρομής από το 3 ου Γενικό Λύκειο
Ξάνθης και μετά από εισήγηση του αρχηγού της εκδρομής.
3.Σε περίπτωση μείωσης στον αριθμό συμμετεχόντων μαθητών μέχρι 3 καταβάλλεται
συνολικά το αντίστοιχο με τους συμμετέχοντες ποσό. Εάν ο αριθμός μειωθεί κάτω από 3
τότε θα υπάρξει μικρή προσαύξηση.
Ε. ΡΗΤΡΕΣ
1. Εφόσον προκύψουν προβλήματα από τη μη εφαρμογή των όρων της σύμβασης και του
προγράμματος τότε προβλέπεται ειδική ρήτρα το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό που
αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής αμοιβής. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα παραμένουν
στο λογαριασμό του σχολείου και αποδίδονται στο ταξιδιωτικό γραφείο μετά τη διευθέτηση
της διαφοράς χωρίς τόκους.
2. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής για λόγους ανωτέρας βίας (εκλογές, απεργίες,
απαγόρευση από Υπουργείο ή Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας κλπ) δεν
οφείλονται ρήτρες από καμία πλευρά, (για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια)
4. Σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης της εκδρομής με υπαιτιότητα του πρακτορείου
επιστρέφονται όλα τα ποσά που έχουν επιδοθεί (προκαταβολή και δόσεις) καθώς και
επιπλέον ποσό ανερχόμενο σε 20% της συνολικής αμοιβής που θα λάμβανε το πρακτορείο
εάν η εκδρομή γινόταν κανονικά ως ρήτρα ακύρωσης.
5. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την ημέρα που θα εξασφαλισθεί η άδεια (απόφαση) από τη
Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης για τη διενέργεια της εκδρομής και υπογράφεται σε
δύο
ο
πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε το Τουριστικό Γραφείο και το άλλο το 3 Γενικό
Λύκειο Ξάνθης.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΣΕΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΤΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

