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Στην  Καρδίτσα σήμερα 11/2/2013 οι υπογεγραμμένοι αφ’ ενός Βάνα 

Τυρογιάννη - Ελευθερίου ενεργών ως υπεύθυνη του γραφείου και 

νόμιμος εκπρόσωπος του TIROGIANNIS TOURS και αφετέρου το 1ο 
Γυμνάσιο Μουζακίου  Καρδίτσας  συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

ακόλουθα: 
 
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων – το 1

ο Γυμνάσιο Μουζακίου 
Καρδίτσας  μισθοί παρά του TIROGIANNIS TOURS δύο (2)λεωφορεία 
ειδικώς για την εκτέλεση της διήμερης εκπαιδευτικής  σχολικής 

εκδρομής στην Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί στις 14-15/2/2013  με 

τους ακόλουθους όρους : 
1) Μετάβαση από Καρδίτσα προς Αθήνα με  υπερυψωμένα –

κλιματιζόμενα λεωφορεία- πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας 

των μαθητών και συνοδών (ΚΤΕΟ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 

ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΠΊΣΗΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΟΤ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ κ.λ.π). 
2) Τα λεωφορεία θα είναι διαθέσιμα όλο το 24ωρο για κάθε μετακίνηση 

του σχολικού γκρουπ σε οποιαδήποτε δραστηριότητα επιθυμούν οι 

συνοδοί καθηγητές . 
3) Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση του σχολικού γκρουπ  . 
4) Μία (1) διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Crystal City 3*  με πρωινό με 

την εξής σύνθεση:  τρίκλινα και δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και 

μονόκλινα  για τους συνοδούς καθηγητές. 
Τα ξενοδοχεία παρέχουν  όλες τις ανέσεις για μια αξιοπρεπή διαμονή. 
5) Το καταβληθέν μίσθωμα συνεφωνήθη σε 37 € έκαστος μαθητής . 
Θα λάβουν μέρος 80 μαθητές και 7 συνοδοί καθηγητές (οι οποίοι δεν 

επιβαρύνουν το κόστος του εισιτηρίου των μαθητών). 
6) Εξόφληση   πριν την εκτέλεση της εκδρομής του ποσού 2.960 €  
7) Ώρα αναχωρήσεως από το Μουζάκι ορίζεται η  07.00 π.μ. της 

14/2/2013. 
8) Ώρα επιστροφής στο Μουζάκι ορίζεται η 19.30 μ.μ. της 15/2/2013. 
9)Οποιαδήποτε καθυστέρηση αναχώρησης του λεωφορείου με 

υπαιτιότητα του δεύτερου συμβαλλομένου συνεπάγεται με την εξ 

ολοκλήρου αποπληρωμή της εκδρομής . 



 
 
 
Μετά την ανάγνωση του συμφωνητικού αυτού και την πλήρη αποδοχή 

του από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται παρακάτω: 
 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ                        
             ΓΡΑΦΕΙΟΥ                                           ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ. 
 
 
                                                             1) ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
       ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                                                                    
 
 
                                                                  2)ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
 
 
 
                                                                   
 
                                                                  3)ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛ. ΓΟΝΕΩΝ  
                                                                           ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
 
 
 
 
                                                                   4) ΠΡΟΕΔΡΟΥ 15ΜΕΛΟΥΣ  
                                                                            ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ  
                                                                               ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ       


