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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην Ξάνθη σήμερα 5/3/2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:0 μ.μ. οι
παρακάτω συμβαλλόμενοι α. Ο Διευθυντής του 3ου Γενικού Λυκείου ως νόμιμος εκπρόσωπος
του σχολείου και β. Ο Τσαρούχας Δημήτριος εκπρόσωπος του πρακτορείου Tasios travel
που εδρεύει στην Ξάνθη συνήλθαν στο γραφείο του διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου
Ξάνθης για την κατάρτιση του παρόντος συμφωνητικού σύμφωνα με την Υ.Α
129287/Γ2/2011 και το πρακτικό κατακύρωσης εκπαιδευτικής εκδρομής της επιτροπής που
συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό στις 5-3-2015.
Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής
εκδρομής των Πολιτιστικών ομάδων του σχολείου στην Αθήνα σύμφωνα με το παρακάτω
πρόγραμμα:
ΠΕΜΠΤΗ 26/03/2015
08:30
-ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΞΑΝΘΗ.
11.00
-ΆΦΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.
14.30
-ΓΕΥΜΑ
16:00
- ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
20:00
-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/03/2015
08:30
- ΑΦΥΠΝΙΣΗ– ΠΡΩΙΝΟ
10:30
- ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.
14.30
-ΓΕΥΜΑ
16:00
- ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
20:00
-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
08:00
10:30
14.30
17:00

28/03/2015
- ΑΦΥΠΝΙΣΗ– ΠΡΩΙΝΟ
-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ..
-ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/03/2015
08:00
- ΑΦΥΠΝΙΣΗ– ΠΡΩΙΝΟ.
09.00
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΝ.
15,00
- ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΣΤΙΣ 19¨00.

Η συνολική τιμή ορίζεται στο ποσό των 99 ευρώ κατά μαθητή
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει κατά την
αναχώρηση πλην ποσοστού 20% το οποίο θα καταβληθεί μετά το πέρας της εκδρομής
και εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
1. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 26/3/2015 έως 29/3/2015.
2. Η μετακίνηση προς και από τη θΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ, ΣΤΟ ΔΙΟΝ όπως και όλες οι
μετακινήσεις-περιηγήσεις στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ θα γίνουν με λεωφορείο το
οποίο πρέπει να παρέχει ασφάλεια, να διαθέτει ζώνες ασφαλείας σε όλα τα
καθίσματα, να έχει ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, να έχει άδεια κυκλοφορίας ως τουριστικό
και τις δέουσες ανέσεις. Ο οδηγός του λεωφορείου πρέπει να είναι έμπειρος
επαγγελματίας οδηγός.
3. Το ξενοδοχείο στο οποίο θα διαμείνουν οι μαθητές είναι : Πανόραμα στη
Θεσσαλονίκη (τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό) .
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Οι καθηγητές – συνοδοί θα διαμείνουν στα ξενοδοχεία σε μονόκλινα δωμάτια και
οι μαθητές σε τρίκλινα-δίκλινα δωμάτια. Τα δωμάτια θα διαθέτουν θέρμανση,
λουτρό, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κλιματισμό.
4. Στην τιμή περιλαμβάνεται ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης του
πρακτορείου, κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης και ταξιδιωτική ασφάλιση.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Οι μαθητές φέρονται κόσμια και σέβονται την περιουσία του τουριστικού γραφείου
δηλαδή τα λεωφορεία.
Την 1η 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.
Δεν θα ενοχλούν με τις εκδηλώσεις τους άλλους ενοίκους του ξενοδοχείου.
Θα πειθαρχούν στο πρόγραμμα και θα τηρούν τα ωράρια.
Για τυχόν φθορές είτε στα λεωφορεία, είτε στο ξενοδοχείο από μέρους τους,
υποχρεούνται στη πλήρη χρηματική αποκατάστασή τους, με συνεννόηση του αρχηγού της
εκδρομής και του τουριστικού γραφείου.
Προαιρετικοί λογαριασμοί που θα γίνουν από τους μαθητές στους χώρους του
ξενοδοχείου (τηλέφωνα, ποτά, φαγητά)επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους.
ΡΗΤΡΕΣ
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.
Εφόσον προκύψουν προβλήματα από την εφαρμογή των όρων της σύμβασης και του
προγράμματος προβλέπεται ειδική ρήτρα. Το ύψος της ρήτρας θα καθορίσουν από κοινού ο
αρχηγός και ο εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας το σχολείο
και το τουριστικό γραφείο ορίζουν από έναν εκπρόσωπό τους οι οποίοι με την συμμετοχή του
συλλόγου γονέων και κηδεμόνων αποφαίνονται για την ρήτρα. Στην περίπτωση αυτή η
απόφαση είναι υποχρεωτική εφόσον είναι ομόφωνη. Σε άλλη περίπτωση το θέμα
παραπέμπεται σε επίσημη διαιτησία. Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής τα χρήματα
παραμένουν σε λογαριασμό του σχολείου και αποδίδονται χωρίς τόκους.
Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής για λόγους ανωτέρας βίας (εκλογές, απεργίες,
απαγόρευση από Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, έξαρση
Γρίπης κλπ) δεν οφείλονται ρήτρες από καμία πλευρά, (για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα
δικαστήρια)
Το παρόν συμφωνητικό υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε το
Τουριστικό Γραφείο και το άλλο το 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΣΕΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

