
  ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 
Στην  Αθήνα  σήμερα  28/03/2018  μεταξύ  των  κατωτέρω :   
α) αφενός  του  Γραφείου  Γενικού  Τουρισμού  VLASSOPOULOS  TRAVEL  
SERVICES, που  εδρεύει  στην Αθήνα, οδός  Σταδίου  αριθμός 3  και  εκπροσωπείται  
νόμιμα  από  τον Βλασσόπουλο Κων/νο   και 
β) αφετέρου οι εκπρόσωποι του  4ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 
1.  Διευθυντής  
2.     
         
Συμφώνησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  κάτωθι: 
 
Ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων  αναλαμβάνει  την  διοργάνωση  και  εκτέλεση  της  
εκδρομής  που  θα  πραγματοποιήσει  το σχολείο  με  τους  κάτωθι  όρους: 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:  ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ  
ΗΜΕΡ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :   20/ 04 /18  ΕΩΣ :  22/ 04 /18     
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ :          ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : 4 
ΤΙΜΗ  ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :   130 €     (εκατόν τριάντα ευρώ) 
 
Στην  παραπάνω  τιμή  περιλαμβάνονται οι ακόλουθες παροχές :  
 
- Δύο (02) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  OLYMPIA PALACE HOTEL  4*  ( ΑΡΧΑΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑ )          
- Διαμονή σε κατά βάση τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές  
- Δωρεάν διαμονή σε μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές     
- Πρωινό καθημερινά κατά την παραμονή μας στο ξενοδοχείο σε μπουφέ  
- Βραδινό καθημερινά κατά την παραμονή μας στο ξενοδοχείο σε μπουφέ 
  ( παρακάτω θα δείτε αναλυτικά την σύνθεση )  
- Πούλμαν  καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδρομής στην αποκλειστική διάθεση του    
  σχολείου  σύμφωνα με το πρόγραμμα   
- ξενάγηση στην αρχαία Ολυμπία  
- Συνοδός του γραφείου μας  
- Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής   ευθύνης με την Generali Hellas  
- Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  με την Generali Hellas 
- τρεις  (03) δωρεάν μαθητικές συμμετοχές  
- Διόδια αυτοκινητοδρόμων 
- Φ.Π.Α 
 
Σύνθεση μπουφέ  
 
Βραδινό μπουφέ 20/4 

Κοτόπουλο φούρνου, πατάτες φούρνου 

Χοιρινο Λεμονάτο  

Μακαρόνια βουτύρο, σάλτσα κιμάς, σάλτσα ντομάτας,  

Σαλάτα μαρούλι, σαλάτα λάχανο,  

Επιδόρπιο φρέσκα φρούτα και γλυκό. 

 

Βραδινό μπουφέ 21/4 

Μπιφτεκια φούρνου, πατάτες φούρνου 

Χοιρινό ψητό 

Μακαρόνια βουτύρο, σάλτσα κιμάς, σάλτσα ντομάτας,  

Σαλάτα μαρούλι, σαλάτα λάχανο,  

Επιδόρπιο φρέσκα φρούτα και γλυκό. 

 

 

 

 

 



 

 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 3€ ημερησίως ανά 
δωμάτιο που έχει εφαρμοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 και η καταβολή 
γίνεται από τους μαθητές κατά την άφιξη   
 
 
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:  
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  
1η ΔΟΣΗ    
2η ΔΟΣΗ     
3η ΔΟΣΗ    
         
   Οι  ανωτέρω  πληρωμές – δόσεις  θα  γίνονται  μέσω  τραπέζης  και  στους  κάτωθι  
εταιρικούς  λογαριασμούς: 
 
ΕΘΝΙΚΗ : 137/001712-45 
EUROBANK: 00260462420200304142 
ATTICA BANK: 84973548 
ALPHA BANK:128002002008218 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΤΑΞΙΔΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ  
 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  
Το  VLASSOPOULOS  TRAVEL  SERVICES  ενεργεί  σαν  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  η  ακυρώσεις  δρομολογίων (πλοίων, τρένων η  
αεροπλάνων), καθυστερήσεις, ατυχήματα, ασθένειες, τροφικές  δηλητηριάσεις  η  
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  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  μόνο όταν οφείλεται  σε  δική  τους  
υπαιτιότητα. Οι όροι του συμβολαίου μπορούν να τροποποιηθούν αν έλθουν σε 
αντίθεση με τυχόν εκδοθησομένη υπουργική απόφαση. 
 
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ  
Σε περίπτωση ακύρωσης από 20 έως 10 ημέρες πριν την έναρξη  της εκδρομής 
παρακρατείται το 50 % της αξίας της εκδρομής ενώ 10 ημέρες πριν την έναρξη της 
εκδρομής γίνεται παρακράτηση έως και όλης της αξίας της εκδρομής. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Οι  εκπρόσωποι  του  Σχολείου  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  έως 
27/03/2018 
  
α) τον  ακριβή  αριθμό  συμμετοχόντων  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  Λύκειο  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 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


