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Αθήνα     31 / 10 / 2018    

Στοιχεία Προμηθευτή  
Εκπρόσωπος  Επιχείρησης  

Όνομα & Επίθετο :                                        ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ   

Ιδιότητα :                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

Τηλέφωνο επικοινωνίας :                              210 32 32 888        Εσωτερικό :  215 

Κινητό τηλέφωνο :                                        6936123001 

 

Στοιχεία  Επιχείρησης  

Επωνυμία επιχείρησης :                              I.Q HOLIDAYS-ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΕ 

Δραστηριότητα :                                          ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Διεύθυνση :                                                  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4  

Τ.Κ. :                                          10562  

Περιοχή:                                                       ΑΘΗΝΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

Α.Φ.Μ :                                                        998350113 

Δ.Ο.Υ :                                                         Δ’ ΑΘΗΝΩΝ  

Αρ. Άδειας ΕΟΤ :                             02531 

Μέλος Hatta :                                               1864   
Αρ. Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Επαγγελματικής Ευθύνης : 66054    

Αρ. Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ιατροφαρμακευτικής Περ/ψης : 1295  

Ευρωπαϊκή Πίστη τηλ.: 2105778031 - Ασφαλιστικός Σύμβουλος : Χριστόπουλος Νικόλαος  

*Τραπεζικοί Λογαριασμοί   

ALPHA BANK                               120002320006444 

EUROBANK                                  00260003010200705641 
PIREAUS BANK                            5049040198889 

Όνομα Δικαιούχου  Τραπ. Λογαριασμών    I.Q HOLIDAYS-ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΕ 

 

Επικοινωνία   

Τηλέφωνο επικοινωνίας :                             210 32 32 888, 210 32 32 322 

Fax  :                                                             210 33 111 91, 210 3221206 

E-mail :                                                         info@iqholidays.gr 

URL web site :                                              http://www.iqholidays.gr 
 

*Όλες οι οικονομικές συναλλαγές θα γίνονται ,βάση νομοθεσίας ,μόνο μέσω Τραπέζης 
 
 

Στοιχεία Πελάτη   
Όνομα  :  1

ο
 ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Διεύθυνση  :  

Τηλέφωνο & fax  :   

Όνομα Υπεύθυνου  :  

Α.Φ.Μ : 
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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 

Οι υπογεγραμμένοι α) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  Εκπρόσωπος του Γραφείου Γενικού 

Τουρισμού I.Q HOLIDAYS  και β) Oι Εκπρόσωποι …………………………... (Διευθύντρια) 

……..…...……………..……………………………………………………..……...…………………

…………………..………………………………………………….………………..………...………  

……………………………………..………………………………………………………..………… 

του 1ο
 ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

O πρώτος ενεργεί ως μεσάζων και είναι υπεύθυνος για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της 

εκδρομή ς για: 
 

Στοιχεία Εκδρομής   
Προορισμός :      ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

Ημερομηνία Αναχώρησης :    15 / 11 / 2018 

Ημερομηνία Επιστροφής :      19 / 11 / 2018 

Συμμετέχοντες Μαθητές :    19 

Συμμετέχοντες Καθηγητές :   02 
 

Στοιχεία Κόστους Συμμετοχής:   
Τιμή κατ’ άτομο (επιβάρυνση) :  420,00 €  ( Τετρακόσια είκοσι ευρώ ) 

Συνολικό Κόστος Εκδρομής:   7980€ ( επτα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ  )                                                                                                
Οι παραπάνω τιμές ανταποκρίνονται σε αριθμό μαθητών :  32 

Διαφοροποίηση του παραπάνω αριθμού μαθητών φέρει και αναπροσαρμογή των τιμών.   
 

Τρόπος Πληρωμής μέσω Τραπέζης :   
1

η
  Δόση :  02/11   3500€ 

2
η
  Δόση :  09/11   4480€  

3
η
  Δόση :   

 

 

Ακύρωση Εκδρομής από τον Πελάτη* :   
Έως 30 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης το γραφείο θα λάβει το 30% του συνολικού κόστους 

29 έως 14 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης το γραφείο θα λάβει το 50% του συνολικού κόστους   

14 έως 07 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης το γραφείο θα λάβει το 75% του συνολικού κόστους   

Από 6 ημέρες έως και την ημερομηνία της αναχώρησης το γραφείο θα λάβει το 100% του συνολικού κόστους. 

*Σε περίπτωση μεμονωμένων ακυρώσεων ισχύουν τα παραπάνω.    

 
Σε περίπτωση αλλαγής των ημερομηνιών της εκδρομής εκ μέρους του σχολείου για οποιονδήποτε λόγο, το 

γραφείο μπορεί να μεταφέρει αυτούς σε άλλο ξενοδοχείο εφόσον δεν έχει τις διαθέσιμες κλίνες στο 

συμφωνηθέν. 
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΗ 
 

 Mεταφορά από το αεροδρόμιο - σχολείο στις 19/11 
 

 Πολυτελές κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο στη διάθεση σας (με όλα τα πιστοποιητικά 
καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κλπ), με έμπειρο και ευγενικό τουριστικό οδηγό, καθώς 
επίσης και με πράσινο φύλλο διαδρομών εξωτερικού, για τις εκδρομές και μετακινήσεις βάση του 
αναλυτικού προγράμματος.  
 

 Μία (01) διανυκτέρευση στην περιοχή των Σερρών στο ξενοδοχείο SIRIS HOTEL  4**** στις 15/11. 
 

 Τρεις (03) διανυκτερεύσεις στο Βελιγράδι στο ξενοδοχείο 4****  B HOTEL 16,17,18/11 
 

 Πρωινό καθημερινώς στα ξενοδοχεία, σε μπουφέ (σύνολο 4 πρωινά). 
 

 Δείπνο καθημερινώς στα ξενοδοχεία, σε μπουφέ – Ημιδιατροφή (σύνολο 4 δείπνα). 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για το δρομολόγιο Αθήνα-Βελιγράδι με απευθείας πτήσεις 
της AIR SERBIA ως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 
 

* Οι ώρες αναχώρησης & άφιξης είναι τοπικές για κάθε χώρα.  

 
 

 Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων . 
 

 Μια αποσκευή 23 κιλών ανά επιβάτη. 
 

 Μια  χειραποσκευή 8κιλών και διαστάσεις  56εκ. μήκος Χ 45εκ. ύψος Χ 25εκ. πλάτος. 
 

 Η διαμονή των μαθητών θα είναι σε τρίκλινα, τετράκλινα  δωμάτια με μπάνιο. 
 

 Δωρεάν συμμετοχή συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια (σύνολο ….). 
 

 Ξεναγήσεις και επισκέψεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής. 
 

 Οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων είναι στην διάθεση σας ,καθώς επίσης τα ξενοδοχεία πληρούν 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή διαμονή σας. (θέρμανση, ζεστό νερό κλπ.)   
 

 Ιατροφαρμακευτική ασφαλιστική κάλυψη με την  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ( Αρ.Συμβ. 1295 ).  
 
 
 
 

Διαδρομές 
Αρ. 

Πτήσεων 
Ώρα 

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης Αεροπορική εταιρία 

19/11 Βελιγράδι Αθήνα JU 512 13:15  15:45  
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 Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας 
90/314/Ε.Ο.Κ << για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις >> (Ε .Ε. L 
158/59/13-6-1990) με την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ( Αρ.Συμβ. 66054 ). 
 

 Check point,   βάση προγράμματος 
 

 Διόδια αυτοκινητόδρομων και πάρκινγκ του πούλμαν στις πόλεις. 
 
 Ο Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται.  

 
 Ατομικές αποδείξεις σε κάθε μαθητή ή γονέα με το πέρας της εκδρομής. 
 

Δεν Περιλαμβάνονται :  
Φόροι διανυκτερεύσεων ξενοδοχείων Ελλάδας (3€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση) και Βελιγραδίου (1,30 
€ ανά άτομο ανά διανυκτέρευση) που καταβάλλονται απευθείας από τους εκδρομείς στα ξενοδοχεία, 
προσωπικά έξοδα, ποτά στα γεύματα, τυχόν προαιρετικές δραστηριότητες (Είσοδοι σε μουσεία κτλ) και ότι 
δεν περιλαμβάνεται ρητά στα περιλαμβανόμενα. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Οι οικονομικές συναλλαγές θα γίνονται μόνο μέσω Τραπέζης αφού έτσι απαιτεί η Νομοθεσία.  Σε διαφορετική 

περίπτωση δεν θα είναι δεκτή η πληρωμή. 

2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας όπως αυτή διαμορφώνεται από τον Αστικό Κώδικα (π.χ απεργίες, πόλεμοι, ταραχές 

καταποντισμοί, ή απαγόρευση εκδρομών από το Αρμόδιο Υπουργείο), τότε το γραφείο αναλαμβάνει να 

επιστρέψει στο σχολείο το χρηματικό ποσό, που θα έχει εισπράξει, μέχρι εκείνη την στιγμή ή να μεταθέσει την 

ημερομηνία διεξαγωγής της εκδρομής σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους καθηγητές. 

3. Το IQ Holidays διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του συμφωνηθέντος ξενοδοχείου (σε εφάμιλλης ή ανώτερης 

κατηγορίας κατάλυμα στην ίδια ή κοντινή περιοχή) σε περίπτωση που το ξενοδοχείο δηλώσει αδυναμία για την 

φιλοξενία του γκρουπ ή σε περίπτωση που κρίνει πως η παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τον 

πελάτη - σχολείο δεν θα εκπληρωθούν στο απόλυτο με αποτέλεσμα να πληγεί το κύρος και αξιοπιστία του 

Μεσογειακού Μαθητικού Συνεδρίου. 

4. Απαραίτητη για την συμμετοχή του σχολείου σας στο 5ο Μεσογειακό μαθητικό συνέδριο είναι η επίσημη 

πρόσκληση σας, από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου. 

5. Το σχολείο σας και οι συμμετέχοντες του στο συνέδριο αποδέχονται την συνύπαρξη στο πούλμαν με άλλο/α 

μαθητικά γκρουπ που θα συμμετάσχουν στο 5
ο
 Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο, και που θα 

πραγματοποιήσουν το ίδιο πρόγραμμα.  

6. Οποιοσδήποτε νέος όρος εκδρομής  πέραν των παραπάνω, γίνεται παραδεκτός μόνο με την συγκατάθεση και των 

δύο συμβαλλομένων ανεξαρτήτως χρόνου και αφού υπάρξει επίσημη  αλληλογραφία με την υπογραφή των 

διευθυντών και των δυο πλευρών.  
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Το παρόν συμφωνητικό αποτελείται 4 από σελίδες, συντάχθηκε δε εις διπλούν και αφού διαβάστηκε 

και συμφωνήθηκε και από τα δύο μέρη υπογράφτηκε σήμερα        / 10 / 2018 

 

 

 

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                     ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ                      ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 
Υπογραφή & σφραγίδα σχολείου 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ I.Q HOLIDAYS 

 

 


