
I  ΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στο Γυμνάσιο Φερών, σήμερα  28-03-2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα …12:00….
οι  παρακάτω  συμβαλλόμενοι,,  Γραμματέας  του  συλλόγου  γονέων&  κηδεμόνων  κ  .
Κουνδουράκη Κυριακή, η Διευθύντρια του  Γυμνασίου Φερών κ. Ισηδωρίδου Ευδοξία,
με τους καθηγητές κ. Αραμπατζή Μόσχο (Αρχηγός της εκδρομής) κ. Καψίδη Ιωάννη
συνοδό  και κ. Μουλικά Αικατερίνη συνοδός και  το  μέλος του 15μελούς Κεσεσίδη
Αθανάσιο  για  λογαριασμό  του  σχολείου  αφ'  ενός  και  του  ΚΤΕΛ  Ν.  Έβρου,
συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  η  μονοήμερη  εκπαιδευτική  επίσκεψη  /
εκδρομή* των  μαθητών  της  Β Γυμνασίου Φερών  ,για  την επίσκεψη στην   Ξάνθη
αναλαμβάνει:

1. Να διαθέσει Πούλμαν για μέχρι 43 Μαθητές- και …τέσσερις.(.4.) καθηγητές για τις μεταφορές σύμφωνα
με το Πρόγραμμα το οποίο έχει  εγκρίνει  ο Σύλλογος  των Διδασκόντων του σχολείου  με την Πράξη
……… της οποίας έλαβε γνώση.

2. Το   πούλμαν έχει  αριθμό κυκλοφορίας   ΕΒΚ 9351, και ανήκει  στο ΚΤΕΛ Ν. Έβρου. Ο οδηγός  του  
πούλμαν είναι: ο κ. Ελευθεριάδης Βασίλειος

3. Τo πούλμαν να είναι στην ώρα που ορίζει το πρόγραμμα για κάθε αναχώρηση.
4. Ο  οδηγός  να είναι προσεκτικός κατά την οδήγηση και να μη τρέχει  πέραν από τα επιτρεπόμενα 

όρια ταχύτητας. Να υπακούει στις οδηγίες του Αρχηγού και των συνοδών καθηγητών της εκδρομής.
5. Το πούλμαν να είναι ασφαλισμένο  σε μια αναγνωρισμένη στην Ελλάδα  

i. ασφαλιστική εταιρεία και η ασφάλιση να καλύπτει τόσο τα οχήματα όσο και τους
ii. επιβάτες για όλη την διάρκεια της δέσμευσης τους.

6. Το πούλμαν να είναι πρόσφατα ελεγμένα από μηχανικής άποψης (ΚΤΕΟ) ώστε να
είναι ασφαλής η μετακίνηση των μαθητών, θα δοθεί γι' αυτό έγγραφη βεβαίωση του

i. πρακτορείου
7. Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή άλλης βλάβης αναλαμβάνει το πρακτορείο την ομαλή συνέχιση του 

προγράμματος, αντικαθιστώντας το εν λόγω πούλμαν με άλλο, χωρίς επιβάρυνση,
8. Το  πούλμαν να έχει μικροφωνική εγκατάσταση & ζώνες ασφαλείας.
9. Γενικά,  το τουριστικό  γραφείο πρέπει  να συμμορφούται  προς  α)  το νόμο 393/76 περί  τουριστικών

γραφείων β) το νόμο 711/77 περί τουριστικών λεωφορείων.
10. Το συμφωνηθέν χρηματικό ποσόν των 8,60 € το οποίο αναλογεί σε καθένα από τους 43 μαθητές ,εκτός

καθηγητών, που θα είναι τέσσερις (4), θα περιλαμβάνει το πούλμαν για όλες τις διαδρομές, από Φέρες –
Ξάνθη και από Ξάνθη - Φέρες, την ασφάλιση , ΦΠΑ καθώς και ό,τι άλλη επιβάρυνση υπάρχει για τις
ομαδικές εκδρομές.

11. Το συμφωνηθέν  ποσό της εκδρομής – για 43 μαθητές και 4  καθηγητές δωρεάν – είναι 370€ και θα
καταβληθεί   εφ’άπαξ.  Το ποσό  που  επιβαρύνει  τον  κάθε  μαθητή  δεν  θα  αυξηθεί  εφόσον ο  αριθμός
συμμετεχόντων μαθητών παραμένει μέχρι και 43.

12. Οι συμμετέχοντες στην εκδρομή  μαθητές του  Γυμνασίου Φερών , αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
διατηρήσουν το πούλμαν  σε άριστη κατάσταση, χωρίς να προκαλέσουν καταστροφές. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα αποκατασταθούν οι ζημιές και το κόστος τους θα καταλογιστεί στους μαθητές που την 
προκάλεσαν.

13. Σε  περίπτωση  που  το  Πρακτορείο  δεν  τηρήσει  έστω  και  ένα  από  τους  παραπάνω  όρους,  τότε  του
επιβάλλεται ποινική ρήτρα  100€.

            

                                               ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Η Διευθύντρια….. του σχολείου   κα  Ισηδωρίδου Ευδοξία

2. Το μέλος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων  κα  Κουνδουράκη Κυριακή………………………

3. Εκ μέρους των μαθητών :

 Κεσεσίδης Αθανάσιος
 …………………………………



                      
4. Για λογαριασμό του σχολείου οι καθηγητές:

 Ο κ. Αραμπατζής Μόσχος
 Λαζίδης Ευάγγελος
 Η κα    Μουλικά Αικατερίνη
 Ο κ. Καψίδης Δημ./Ιωάννης

Το ΚΤΕΛ Ν. Έβρου……
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