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Ι∆ΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 
Στην Ξάνθη σήµερα 18/1/2012  ώρα 11:00 π.µ. συνήλθαν στο γραφείο του διευθυντή του 2ου Γενικού 

Λυκείου Ξάνθης οι: 

1. ΠΥΡΙΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ : Εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου PIRILIDIS travel  που εδρεύει 

στην ΞΑΝΘΗ  στην οδό ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΓ∆ΟΥ 10 

2. Οι εκπρόσωποι   του  2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ :  

∆ιευθυντή: ΤΣΟΜΑΚΙ∆Η ΜΙΛΤΙΑ∆Η  

Συνοδούς  καθηγητές: ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ  

ΜΑΛΕΤΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων : ΜΠΑΛΑΣΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 

Επιτροπή Μαθητών: ΣΙ∆ΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ,  ΚΩΦΙ∆ΗΣ 

ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ 

Οι συµβαλλόµενοι ύστερα από σχετική συζήτηση, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

παρακάτω όσον αφορά την οργάνωση της εκδροµής των µαθητών της  Α &Β’ Λυκείου του σχολείου 

τα εξής: 

Α. Προορισµός : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Β. Συµµετέχοντες Μαθητές : ΠΕΡΙΠΟΥ 44 

Γ. Συνοδοί Καθηγητές : 4 ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ 

∆. Τιµή Κατά µαθητή και  του ΦΠΑ: 125€  

Ε. Συνολικό κόστος της εκδροµής : 5.500€ (44Χ125€), σε περίπτωση αποχώρησης έως και τριών 

µαθητών το συνολικό κόστος θα προσαρµοστεί ανάλογα.       

Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα από 16  έως 19 Φεβρουαρίου 2012  
 
 Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. 
 
1. Το ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να καταθέσει  µε την υπογραφή αυτού του συµφωνητικού αντίγραφο  

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

2. Τη µεταφορά µε λεωφορεία πολυτελείας , µε ικανό αριθµό θέσεων, σε όλη την διάρκεια της 

εκδροµής στην διάθεση του σχολείου για οποιαδήποτε οµαδική µετακίνηση χωρίς περιορισµό στην 

ώρα και χιλιόµετρα, ελεγµένα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

3. Ρητά αναφέρεται ότι το Τουριστικό Γραφείο αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

Γ2/6039/23.12.2001 εγκύκλιο ΥΠ∆ΒΜ. καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αναφέρεται στην ασφαλή 

διακίνηση των ταξιδιωτών (Υ.Α. 129287/Γ2/2-12-2011 , Γ2/28933/23.03.2004 & ΥΑ Γ2/4832/1990). 

4. Η  εκδροµή  στην Κωνσταντινούπολη µε  θα γίνει µε λεωφορείο του γραφείου και σύµφωνα µε το 

παρακάτω πρόγραµµα :  
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1η  ηµέρα: Πέµ̟τη 16-02-2012   
Συγκέντρωση στο σχολείο στις 7:30, αναχώρηση στις 8:00, στάση για γεύµα, άφιξη στην Πόλη  

περίπου στις 17 µ.µ., επίσκεψη στο Ενυδρείο της Κων/πολης, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. 

2η  ηµέρα: Παρασκευή 17-02-2012  

Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο στις 8:30, επίσκεψη- ξενάγηση στο Πατριαρχείο, την Μεγάλη του 

Γένους Σχολή, στο Αγίασµα της Ζωοδόχου Πηγής και τους τάφους των Πατριαρχών και  στο Μουσείο 

Μινιατούρας, επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. 

3η  ηµέρα: Σάββατο  18-02-2012  
Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο στις 8:00, επίσκεψη- ξενάγηση  στην Αγία Σοφία, το Μπλε Τζαµί, 

στον Ιππόδροµο και στη Στήλη των Όφεων, στο Βασιλικό Υδραγωγείο, στη Μονή Χώρας, στο 

Αρχαιολογικό µουσείο και στην Αιγυπτιακή αγορά, επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. 

4η  ηµέρα: Κυριακή  19-02-2012 
Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο στις 9:00, βόλτα µε το καραβάκι στο Βόσπορο, στάση για γεύµα, στις 

20:30  περίπου άφιξη στην Ξάνθη. 

5. ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο Hotel BULVAR PALACE, 4 αστέρων, σε δίκλινα και τρίκλινα δωµάτια 

για τους µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Σε περίπτωση αλλαγής του 

ξενοδοχείου αυτό θα είναι ισοδύναµο στην ίδια περιοχή και ίδιων αστέρων µε τα αναφερόµενοo 

ξενοδοχείο .  

Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (εστιατόρια, µπαρ,  κ.λ.π.) θα βρίσκονται στη διάθεση 

των εκδροµέων. Το ξενοδοχείο πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή διαµονή των 

µαθητών (θέρµανση, ζεστό νερό, κ.λ.π).  Οι διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο θα είναι τις ακόλουθες 

ηµεροµηνίες: 16, 17, 18 -2-2012 

6.  Καθηµερινό πρωινό  σε µπουφέ . 

7. Κρουαζιέρα στο Βόσπορο.  

8. Θα υπάρχει Εκπρόσωπος του  Τουριστικού Γραφείου (σαν συνοδός αρχηγός) καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εκδροµής που θα µεριµνά για τις διασκεδάσεις των µαθητών µε τις καλύτερες κατά το δυνατό 

τιµές σε συνεννόηση µε τον αρχηγό της εκδροµής και επιτροπή  µαθητών. Θα παρέχει οποιαδήποτε 

υπηρεσία είναι απαραίτητη για την πραγµατοποίηση των σκοπών της εκδροµής. 

9. Οι εκδροµείς µαθητές  κατά την παραµονή τους στην Κωνσταντινούπολη  θα έχουν στη διάθεση  

τους το  λεωφορείο, για όλες τις µετακινήσεις. 

10. Περιηγήσεις – ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 

11. Όλες οι Περιηγήσεις – ξεναγήσεις θα γίνονται µε επίσηµο ξεναγό θα βαρύνουν το  

πρακτορείο και θα διαµορφώνονται   σύµφωνα µε το πρόγραµµα της εκδροµής και ανάλογα µε την 

επιθυµία  του σχολείου. Θα υπάρχει ένας ξεναγός που θα µιλάει Τούρκικα .   
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12. Ασφάλεια αστικής ευθύνης των µαθητών και συνοδών, που καλύπτει συνολικά τους εκδροµείς σε 

περίπτωση αδυναµίας του πρακτορείου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους εκδροµείς, 

όπως πτώχευση κ.λ.π.. (η ασφάλεια αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική από το νόµο)  

13. ∆ωρεάν συµµετοχή των συνοδών καθηγητών. 

14. Τόσο οι οδηγοί των λεωφορείων όσο και ο εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου πρέπει να 

συµπεριφέρονται µε ευγένεια απέναντι στους µαθητές και για τυχόν προβλήµατα θα απευθύνονται 

αποκλειστικά και µόνο στους συνοδούς εκπαιδευτικούς.  

15. Το τουριστικό γραφείο µέσα σε  δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της παρούσας σύµβασης 

πρέπει να καταθέσει στο σχολείο αντίγραφα των εγγράφων καταλληλότητας των οχηµάτων και των  

άδειών επαγγελµατικής οδήγησης των οδηγών. 

16. Την τήρηση όλων των παραπάνω όρων για την πραγµατοποίηση της εκδροµής σε νέες 

ηµεροµηνίες, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας (Υπουργείο, σχολείο). 

17. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας  σε  όλη τη διάρκεια της εκδροµής . 

18. ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  20  
ΓΕΛ ΞΑΝΘΗ 

                      ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ :    Το σχολείο 

Γ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ακύρωση της εκδροµής γίνεται δεκτή, χωρίς παρακράτηση χρηµάτων, εφόσον δεν συντρέχουν 

λόγοι που επιφέρουν ζηµία στο ταξιδιωτικό πρακτορείο (ακυρώσεις  πούλµαν, ξενοδοχείων). 

2. Η ακύρωση της εκδροµής γίνεται δεκτή χωρίς παρακράτηση χρηµάτων εφόσον δεν υπάρξει 

συµµετοχή συνοδών καθηγητών, όπως επίσης εάν δε δοθεί άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Σε αυτή 

την περίπτωση το πρακτορείο πρέπει να ενηµερωθεί τουλάχιστον 10 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

πραγµατοποίησης της εκδροµής. 

3. Το τουριστικό γραφείο  δεν φέρει την ευθύνη για τυχόν αλλαγές στο πρόγραµµα εξαιτίας 

απρόβλεπτων καταστάσεων (απεργίες, ακυρώσεις-αλλαγές δροµολογίων ) καθώς και τυχόν ακύρωση 

της εκδροµής για λόγους ανωτέρας βίας. (σεισµός, πόλεµος, πληµµύρες κλπ) 

4. Οποιαδήποτε φθορά στα µέσα µεταφοράς και διαµονής των εκδροµέων, επιβαρύνει τους ίδιους, 

εφόσον οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. 

5. Προαιρετικοί λογαριασµοί που θα γίνουν από τους µαθητές στους χώρους του ξενοδοχείου 

(τηλέφωνα, ποτά, φαγητά) επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους. 

6. Το σχολείο είναι υποχρεωµένο σε διάστηµα 10 ηµερών πριν την αναχώρηση της εκδροµής να δώσει 

οριστικό αριθµό συµµετασχόντων, καθώς και την αναλυτική σύνθεση φύλου (αγόρια - κορίτσια - 

συνοδοί), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδροµέων. 

7. Το πρακτορείο οφείλει σε 10 ήµερες µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού να επιδείξει 

στο σχολείο την επιβεβαίωση κράτησης του ξενοδοχείου. 
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∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
1. Οι µαθητές φέρονται κόσµια και σέβονται την περιουσία του τουριστικού γραφείου δηλαδή τα 

λεωφορεία. 

2. Την 1η ηµέρα και µόλις εγκατασταθούν στο δωµάτιο του ξενοδοχείου θα αναφέρουν κάθε φθορά 

που θα παρατηρήσουν  και θα ζητήσουν επιτακτικά την αποκατάστασή της ή τη µεταφορά τους σε 

άλλο δωµάτιο. 

3. ∆εν θα ενοχλούν µε τις εκδηλώσεις τους άλλους ενοίκους του ξενοδοχείου. 

4. Θα πειθαρχούν στο πρόγραµµα και θα τηρούν τα ωράρια 

5. Για τυχόν φθορές είτε στα λεωφορεία, είτε στο ξενοδοχείο από µέρους τους, υποχρεούνται στη 

πλήρη χρηµατική αποκατάστασή τους, µε συνεννόηση του αρχηγού της εκδροµής και του τουριστικού 

γραφείου. 

 
Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Οι εκπρόσωποι του 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  αναλαµβάνουν την υποχρέωση της 

συγκέντρωσης και καταβολής των χρηµάτων στο ταξιδιωτικό πρακτορείο PIRILIDIS travel  του 

συνολικού τιµήµατος της εκδροµής µε βάση τη συµφωνηµένη τιµή κατ’ άτοµο 125 € όπως παρακάτω 

: 

1. Με την υπογραφή της συµφωνίας θα καταβληθεί ποσό χιλίων εξακοσίων πενήντα  ευρώ  ως 
προκαταβολή. 
 
2. Το 20% της αµοιβής θα κρατηθεί ως εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης των συµφωνηθέντων και θα 
αποδοθεί µετά το τέλος της εκδροµής  από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 2ου Γενικό 
Λυκείου Ξάνθης και µετά από εισήγηση του αρχηγού της εκδροµής. 
  Ηµεροµηνία ποσό 
1η δόση 

Με την υπογραφή του ιδιωτικού 
συµφωνητικού  . 

ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

1.650 

2η δόση ∆έκα µέρες πριν την εκδροµή 
πριν την εκδροµή 

 2.750 

3η δόση
 

Αµέσως µετά την εκδροµή 
 Το υπόλοιπο πόσο 1.100.       

 

 
*(σε περίπτωση αποχώρησης έως και τριών µαθητών το υπόλοιπο ποσό θα προσαρµοστεί 
ανάλογα) 
 
Ζ. ΡΗΤΡΕΣ 
1. Εφόσον προκύψουν προβλήµατα από τη µη εφαρµογή των όρων της σύµβασης και του 

προγράµµατος τότε προβλέπεται ειδική ρήτρα το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί 

στο 20% της συνολικής αµοιβής. Στην περίπτωση αυτή τα χρήµατα παραµένουν στο λογαριασµό του 

σχολείου και αποδίδονται στο ταξιδιωτικό γραφείο µετά τη διευθέτηση της διαφοράς χωρίς τόκους. 
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2. Εφόσον προκύψουν προβλήµατα από την εφαρµογή των όρων της σύµβασης και του προγράµµατος 

προβλέπεται επίσης ειδική ρήτρα, το ύψος της οποίας θα καθορίσουν από  κοινού ο αρχηγός και ο 

εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση ασυµφωνίας το σχολείο και το τουριστικό 

γραφείο ορίζουν από έναν εκπρόσωπό τους οι οποίοι µε την συµµετοχή του συλλόγου γονέων και 

κηδεµόνων αποφαίνονται για την ρήτρα. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση είναι υποχρεωτική εφόσον 

είναι οµόφωνη. Σε άλλη περίπτωση το θέµα παραπέµπεται σε επίσηµη διαιτησία. Καθόλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας αυτής τα χρήµατα παραµένουν σε λογαριασµό του σχολείου και αποδίδονται χωρίς 

τόκους.  

3. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδροµής για λόγους ανωτέρας βίας (εκλογές, απεργίες, απαγόρευση 

από ΥΠ∆ΒΜ., Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας   κλπ) δεν οφείλονται ρήτρες από 

καµµία πλευρά, 

4. Σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης της εκδροµής από το ΥΠ∆ΒΜ., ή Περιφερειακή Υπηρεσία του 

Υπουργείου Παιδείας επιστρέφεται η προκαταβολή. 

Το ιδιωτικό συµφωνητικό  τίθεται σε ισχύ από την ηµέρα που θα εξασφαλισθεί η άδεια (απόφαση) 

από τη ∆/νση ∆/θµιας Εκπαίδευσης για τη διενέργεια της εκδροµής . 

Το παρόν συµφωνητικό  υπογράφεται σε  πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε το Τουριστικό 

Γραφείο  PIRILIDIS travel  το ένα το σχολείο (2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης) και ένα ο αρχηγός της 

εκδροµής. 

 
 Για το τουριστικό  

γραφείο 

 

 

 ΠΥΡΙΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Ο ∆ιευθυντής  του 

2ου  Γενικού Λυκείου 

Ξάνθης 

 

 

ΤΣΟΜΑΚΙ∆ΗΣ 

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 

Για τους Συνοδούς  

καθηγητές: 

 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

   

ΜΑΛΕΤΣΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 

ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

Για το Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεµόνων: 

O Εκπρόσωπος 

 

 

ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

Επιτροπή Μαθητών:  

 

1. ΣΙ∆ΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

2. ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 

3. ΚΩΦΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ  

 

  

 


