
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 22 / 03 / 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και 
ώρα 12:30 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι,  
Α.  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του 2ου Λυκείου Αλεξανδρούπολης 

Θεοδοσίου Γεώργιος και ο Μανωλίδης Βασίλειος ως αρχηγός της 
εκδρομής. Ο κ. Κονταράκης Θεοφάνης εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων και η Μαθητική Κοινότητα της Α! τάξης του 2ου 
Λυκείου Αλεξανδρούπολης εκπροσωπούμενη από την: 

  ΚΑΡΑΣΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
Β. Και   το  «THE LEON TRAVEL Co.»  που εκπροσωπείται από  την 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα : 
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τριήμερη  εκπαιδευτική επίσκεψη 
των μαθητών της Α! τάξης του 2ου Λυκείου Αλεξανδρούπολης στη 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κατά την περίοδο 7 έως 9 Απριλίου 2019, το THE LEON 
TRAVEL Co.  αναλαμβάνει: 

1. Να διαθέσει ένα (1) διώροφο τουριστικό λεωφορείο, με αριθμό 
κυκλοφορίας ΑΗΜ 6684 με οδηγό τον  Γιαννιώ Ιωάννη για την 
μεταφορά, εξήντα πέντε (65) μαθητών και τεσσάρων (4) 
καθηγητών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα το οποίο έχει εγκρίνει ο 
σύλλογος των καθηγητών του 2ου Λυκείου με την Πράξη 14/23-10-
2019 της οποίας έλαβε γνώση. 

2. Το λεωφορείο να είναι συνεπή στην ώρα την οποία ορίζει το 
πρόγραμμα για κάθε αναχώρηση. 

3. Οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να μην 
τρέχουν πέρα από τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας. Να υπακούνε 
στις οδηγίες του Αρχηγού και των συνοδών καθηγητών της 
εκδρομής. 

4. Τα λεωφορεία να είναι ασφαλισμένα σε αναγνωρισμένη στην 
Ελλάδα ασφαλιστική εταιρία και η ασφάλιση να καλύπτει τόσο τα 
οχήματα όσο και τους επιβάτες. 

5. Τα λεωφορεία να είναι πρόσφατα ελεγμένα από μηχανικής άποψης 
ώστε να είναι ασφαλής η μετακίνηση των μαθητών. 

6. Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή άλλης βλάβης αναλαμβάνει το THE 
LEON TRAVEL Co. την ομαλή συνέχιση του προγράμματος, 
αντικαθιστώντας το εν λόγω λεωφορείο με άλλο, χωρίς επιβάρυνση. 

7. Το λεωφορείο να έχει μικροφωνική εγκατάσταση. 
8. Οι δύο (2) διανυκτερεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο HOTEL 

PANORAMA 4 αστέρων στην Θεσσαλονίκη από 7 έως και 9/04/2019 
με πρωινό. 



9. Η συμφωνηθείσα χρηματική αμοιβή είναι συνολικά 4940 € ( 
τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα Ευρώ) (κόστος ανά μαθητή: 
76 €). 

10. Οι τέσσερις ( 4 ) Καθηγητές – Συνοδοί δωρεάν σε τέσσερα (4) 
μονόκλινα δωμάτια. 

11. Το συνολικό ποσό της εκδρομής θα πληρωθεί ως εξής:  
Με την υπογραφή του συμφωνητικού Προκαταβολή 2000 €. Τρεις 
μέρες πριν την αναχώρηση 2000 € και 940 € μετά την επιστροφή ως 
εγγύηση για την τήρηση των όρων του συμφωνητικού. 

12. Η μαθητική κοινότητα της Α! τάξης του 2ου Λυκείου 
Αλεξανδρούπολης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει τα 
λεωφορεία σε άριστη κατάσταση, χωρίς να προκαλέσουν 
καταστροφές. Σε αντίθετη περίπτωση οι ζημιές θα αποκατασταθούν 
και θα καταλογιστούν στους μαθητές που τις προκάλεσαν. 

13. Ασφάλιση των μαθητών καθ΄ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 
Αριθμός Συμβολαίου 11750569 της GENERALLY HELLAS για αστική 
ευθύνη. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΟ  Ο Διευθυντής Ο αρχηγός                  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου  

THE LEON TRAVEL Co.   κ.α.α της εκδρομής Γονέων και Κηδεμόνων  

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

  Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

   ΚΑΡΑΣΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 



 


