
ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚ Ο  
 

Στην  Αθήνα  σήμερα   05 / 02 /2014  μεταξύ  των  κατωτέρω:   
α) αφενός  του  Γραφείου  Γενικού  Τουρισμού  VLASSOPOULOS  TRAVEL  
SERVICES, που  εδρεύει  στην  Καλλιθέα  Αττικής, οδός  Αραπάκη  αρ.74  και  
εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον Φιλιππόπουλο Γιώργο και 
 
β) αφετέρου οι εκπρόσωποι του  1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ    
1. ΣΑΚΚΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΒΙΚΤΩΡΙΑ  - Διευθύντρια - Αρχηγός 
2. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ                         - Υποδιευθύντρια - Συνοδός καθηγήτρια  
3. ΑΡΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΑ                           - Συνοδός καθηγήτρια                       
                                                                                                                 
συμφώνησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  κάτωθι: 
 
Ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων  αναλαμβάνει  την  διοργάνωση  και  εκτέλεση  της  
6ημερης  εκδρομής  που  θα  πραγματοποιήσει  το σχολείο  με  τους  κάτωθι  όρους: 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΙΤΑΛΙΑ    
ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :  10 / 03 /14  ΕΩΣ:  15 / 03 /14     
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ:       80     /    ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:    7 
ΤΙΜΗ  ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΤΗ:   298 ευρώ              
 
Στην  παραπάνω  τιμή  περιλαμβάνονται οι ακόλουθες παροχές:  
 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδρομή 10/3/2014 Πάτρα – Ανκόνα Superfast και 
100% κάλυψη σε καμπίνες 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδρομή 14/3/2014 Μπάρι -  Πάτρα  Superfast και 
100% κάλυψη σε καμπίνες 
- Πιθανή έκπτωση στην κατανάλωση από τους μαθητές στα πλοία 
- Τρείς (03) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 4*  EXCEL MONTEMARIO  ROMA                                         
- Διαμονή σε κατά βάση τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές 
- Διαμονή σε δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές   
- Πρωινό καθημερινά κατά την παραμονή μας στο ξενοδοχείο  
- Γεύμα στο καράβι πριν την άφιξή μας στην Ανκόνα  
- Βραδινό στις 12 και 13/03 στο ξενοδοχείο   
- Πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδρομής  
- Εξασφάλιση νυχτερινής βόλτας στη Ρώμη (x2) χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
- Ἐμπειρος Αρχηγός – συνοδός σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 
- Ελληνόφωνοι πιστοποιημένοι ξεναγοί στη Ρώμη, στην Πομπηία και τη Φλωρεντία 
- Είσοδοι στο Βατικανό καθώς και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου 
(συμπεριλαμβάνονται και τα ακουστικά που απαιτούνται για την ξενάγηση) 
- Ασφάλεια  αστικής / επαγγελματικής   ευθύνης (ευρωπαϊκή πίστη αρ. συμβ. 43446 ) 
- Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (1296) 
-Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια επιστροφής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
(πάσχων/οντες + συνοδός) 
- Φ.Π.Α.  + Διόδια + check point +Αττική Οδός 
- Δωρεάν συμμετοχή 02 μαθητών  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
Οι  εκπρόσωποι  του σχολείου αναλαμβάνουν  την  ευθύνη  της  συγκέντρωσης  και  
καταβολής  της  συνολικής  αξίας  της  εκδρομής  στο  Γραφείο  Γενικού  Τουρισμού  
VLASSOPOULOS  TRAVEL  SERVICES  ως  εξής:  
1η ΔΟΣΗ: ΠΑ 7/2        
2η ΔΟΣΗ: ΠΑ 21/2             
3η ΔΟΣΗ: ΠΕ 6/3            
 
Οι  ανωτέρω  πληρωμές – δόσεις  θα  γίνονται  μέσω  τραπέζης  και  στους  κάτωθι  
εταιρικούς  λογαριασμούς: 
ΕΘΝΙΚΗ: 094470106-21 
ALPHA: 3900 0232 0001 256 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5037 0192 01685 
EUROBANK: 0026 0106 820200497759 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΣΤΑΘΗΣ  ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Π.Ε. 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  
Το  VLASSOPOULOS  TRAVEL  SERVICES  ενεργεί  ως  μεσάζων, μεταξύ  αφενός  
των  πελατών  και  αφετέρου  των  ξενοδοχείων, μεταφορέων  καθώς  και  κάθε  
άλλου  επιφορτισμένου  μέσου  για  την  παροχή  υπηρεσιών, ώστε  να  γίνει  δυνατή  
η  σωστή  εκτέλεση  του  προγράμματος  της  εκδρομής. Θα  καταβάλει  επίσης  και  
κάθε  δυνατή  προσπάθεια  για  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  των  πελατών  με  
γνώμονα  το  συμφέρον  αυτών. 
Δεν είναι  δυνατόν  να  θεωρηθεί  υπεύθυνο  για  ανωμαλίες  που  δεν  είναι  σε  
θέση  να  προβλέψει  όπως: αλλαγές  ή  ακυρώσεις  δρομολογίων (πλοίων, τρένων η  
αεροπλάνων), καθυστερήσεις, ατυχήματα, ασθένειες, τροφικές  δηλητηριάσεις  ή  
οποιεσδήποτε  δυσχέρειες  μπορούν  να  προκληθούν  από  απρόβλεπτες  
καταστάσεις  όπως  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες, απεργίες, επιδημίες, 
πραξικοπήματα, πολέμους, πυρκαγιές, αεροπειρατείες, σεισμούς, πλημμύρες  και  
οποιαδήποτε  κατάσταση  ανωτέρας  βίας.  
Σε αντιμετώπιση όμως της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής λόγω μη 
έγκρισής της από την Προϊσταμένη Αρχή ή μη πραγματοποίησής της στις ορισθείσες 
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργία, κλπ) το 
πρακτορείο δεσμεύεται με αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή χρημάτων χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο. 
Σε  περίπτωση  που  για  οποιονδήποτε  λόγο  ανωτέρας  βίας  απαιτηθεί  να  
παραταθεί  το  ταξίδι  πέραν  της  κανονικής  διάρκειας,  οι  εκδρομείς  οφείλουν  να  
καλύψουν  οι  ίδιοι  τα όποια  έξοδα  προκύψουν  από  την  επιπλέον  διαμονή, 
διατροφή  και  μεταφορά. 
Οποιαδήποτε  φθορά  προκληθεί  στα  μέσα  μεταφοράς  και  διαμονής  των  
εκδρομέων  επιβαρύνει  τους  ίδιους  και  μόνον όταν οφείλεται  σε  δική  τους  



υπαιτιότητα. Οι όροι του συμβολαίου μπορούν να τροποποιηθούν αν έλθουν σε 
αντίθεση με τυχόν εκδοθείσα  υπουργική απόφαση. 
 
 
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ  
Ι) 
Α)Σε περίπτωση ακύρωσης έως τις 18/02/14 δεν υπάρχει καμία παρακράτηση. 
Β)Σε περίπτωση ακύρωσης πριν την έναρξη της εκδρομής : 
α) από τις 20/02/14 παρακρατείται το 50 % της αξίας της εκδρομής, ενώ  
β) από τις 5/3 έως και την έναρξη της εκδρομής, γίνεται παρακράτηση έως και όλης 
της αξίας της εκδρομής. 
Γ) Για τις περιπτώσεις Βα και Ββ, αν υπάρχουν αποδεδειγμένα λόγοι ανωτέρας βίας  
(π.χ. θάνατος συγγενούς έως και β’ βαθμού, εισαγωγή σε νοσοκομείο, ατύχημα) δεν 
γίνεται καμία παρακράτηση. 
ΙΙ) 
Σε περίπτωση αθέτησης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των όρων της συγκεκριμένης 
σύμβασης με το τουριστικό γραφείο από πλευράς του, ορίζεται να καταβληθεί με την 
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή (του ποσού των 8.000 ευρώ με 
ημερομηνία λήξης) στο όνομα του σχολείου. 
 
 
 
 
 
Οι  εκπρόσωποι  του  Σχολείου  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  έως 20-02-
2014  
  
α) τον  ακριβή  αριθμό  συμμετεχόντων  μαθητών  και  συνοδών  καθηγητών  με  
έγγραφη  ονομαστική  κατάσταση  η  οποία  θα  περιλαμβάνει  τα  πλήρη  στοιχεία  
όπως ον/μο, πατρώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ, τηλέφωνο, η  οποία  θα  είναι  
υπογεγραμμένη  από  την  διεύθυνση  του Σχολείου.       
β) Το  ημερήσιο  πρόγραμμα  το  οποίο  θα  ακολουθήσει  το  σχολείο  το  οποίο  θα  
είναι  ομοίως  υπογεγραμμένο  και  σφραγισμένο  από  την  Διεύθυνση  του  
Σχολείου  και  από  τον  Αρχηγό – Συνοδό  Καθηγητή  του Σχολείου. 
γ) Οποιοσδήποτε  νέος  όρος  εκδρομής  γίνεται  αποδεκτός  μόνο  με  την  
συγκατάθεση  και  των  δύο  μελών. 
                           
Για  το Σχολείο                          Για  το  Πρακτορείο 
 
 
                                                                                

 


