
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
 

Στο Περιστέρι σήμερα       /      /        οι υπογράφοντες από τη μία ο Γεώργιος Λιναρδάτος του Ελευθερίου, νόμιμος 

εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας  «Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ – ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΑΕΕ» και από την άλλη οι γονείς/κηδεμόνες τ…. 

μαθητ………  ……………………………………………………………………………………………, που θα φοιτήσει στην …..…. τάξη 

του ..……….……………… για το σχολικό έτος 2020 – 21 :  

 

Α) …………………………………….…………………….…….  του ……………….………….  και της ………………………………. ,  

γεννηθείς/είσα το ……………..……  στο ………..…………..……….,  κάτοχος ΑΔΤ/ εκδοθέντος την/ από 

………………………………………………………………………,  ΑΦΜ  ………………………….,  Δ.Ο.Υ. ………………………,  

κάτοικος …………………………….…,  οδός …………………….…….……………,   αρ. …..… ,  τηλ. ………………….……… ,  

επάγγελμα ………………………………………...….  

 

Β) …………………………………….…………………….…….  του ……………….………….  και της ………………………………. ,  

γεννηθείς/είσα το ……………..……  στο ………..…………..……….,  κάτοχος ΑΔΤ/ εκδοθέντος την/ από 

………………………………………………………………………,  ΑΦΜ  ………………………….,  Δ.Ο.Υ. ………………………,  

κάτοικος …………………………….…,  οδός …………………….…….……………,   αρ. …..… ,  τηλ. ………………….……… ,  

επάγγελμα ………………………………………...….  

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

1) Οι αφετέρου συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν εκ του νόμου τη γονική μέριμνα (ή ότι η επιμέλεια έχει ανατεθεί 

προσωρινά ή οριστικά στον/στη …………………….……………………………… γονέα/κηδεμόνα) κι ότι ενεργούν 

ατομικά αλλά και για λογαριασμό του/της, καθώς και ότι επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί στις παρακάτω 

δραστηριότητες για το σχολικό έτος  2020 – 21:  

 Επιστροφή στο σπίτι :                με σχολικό            με ίδιο μέσο 

2) Οι δόσεις αποπληρωμής των δραστηριοτήτων, για τους μαθητές του σχολείου μας, ξεκινούν τον Οκτώβρη και 

επιμερίζονται στις δόσεις των διδάκτρων. Συμφωνείται ότι το κόστος των δραστηριοτήτων ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των ………………… ευρώ (στην περίπτωση επιβολής ΦΠΑ στα δίδακτρα, το προαναφερθέν ποσό 

επιβαρύνεται μέχρι του ανώτερου ποσοστού ΦΠΑ που επιβάλλεται κατά νόμο σύμφωνα με τις ανάγκες του 

σχολείου) και το οποίο προς διευκόλυνσή τους και μόνον, δέχεται ο αφενός συμβαλλόμενος να λάβει ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

    

    

    

    

    

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΣΟ  € 

10 / 10 / 20  

10 / 11 / 20  

10 / 12 / 20  

10 /  01  / 21  

10 /  02  / 21  

10 /  03  / 21  

10 /  04  / 21  

10 /  05  / 21  

10 /  06  / 21  



 

3) Η καταβολή του κάθε φορά οφειλόμενου ποσού βαρύνει και τους δύο αφετέρου συμβαλλόμενους αλληλεγγύως 

και εις ολόκληρο, καθώς και του τρίτου προσώπου που τυχόν ορισθεί με δήλωση των αφετέρων συμβαλλόμενων.  

4) Τα τμήματα των δραστηριοτήτων λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια των διδακτικών ημερών. 

5) Δεν επιτρέπονται περισσότερες από μία διακοπή ή αλλαγή φοίτησης κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

6) Η χρέωση είτε έναρξης είτε διακοπής, όποτε κι αν γίνει μέσα στον μήνα, αφορά όλο τον μήνα. 

7) Σε περίπτωση απουσίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο γονέας / κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει 

το σχολείο για τον λόγο της (προσωρινής ή οριστικής) διακοπής, καθώς και για τη διάρκεια απουσίας, εφόσον 

είναι σε θέση να τη γνωρίζει. 

8) Η αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία δύναται να εκχωρεί ελευθέρως τα δικαιώματά της από την παρούσα σύμβαση. 

9) Αρμόδια Δικαστήρια για την  επίλυση των διαφορών συμφωνούνται τα Δικαστήρια της Αττικής, κατ’ επιλογή της 

αφενός συμβαλλομένης, την οποία αποδέχονται από τώρα οι αφετέρου συμβαλλόμενοι. 

10) Οι μαθητές που παρακολουθούν τη σχολή χορού έχουν δικαίωμα εγγραφής έως τον μήνα Νοέμβριο. Σε 

περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μετά την τελική παράσταση του Αθλητικού - Πολιτιστικού Κέντρου που 

συμμετέχει το τμήμα, χρεώνεται όλο το αρχικό ποσό. 

 

• Ακολουθεί ό/η αθλητής/τρια ειδική διατροφή ή έχει κάποια ευπάθεια σε κάποιες συνθήκες;  ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

Αν «ναι», σημειώστε αναλυτικά: 

 

  _______________________________________________________________________________________________ 

 

  _______________________________________________________________________________________________ 

 

  _______________________________________________________________________________________________  

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: …………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

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

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 Για τη Σ. Αυγουλέα Λιναρδάτου Α.Ε.Ε.        Οι γονείς/κηδεμόνες 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

……………………………… 

 

 

 

Το παρόν υπεγράφη ενώπιόν μου στις   …………………….. 

         

 

 

 

………………………………….…………… 


