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ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

 

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του γραφείου γενικού τουρισμού Hellenic Memories Travel 

Services εφ εξής καλούμενο «Γραφείο» και του νόμιμου εκπρόσωπου του 2
ο
 ΕΚ Ιωαννίνων εφ εξής 

καλούμενο «πελάτης» κ. Δημήτριο Ανδρούτσο. 

 
Σήμερα την 16

η
 του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 υπογράφεται από κοινού το παρόν ιδιωτικό 

συμφωνητικό για την παροχή υπηρεσιών από το γραφείο προς τον πελάτη. Πιο αναλυτικά:   

1. Την μεταφορά δεκαοκτώ (18) ατόμων από τα Ιωάννινα στη Μαδρίτη και αντίστροφα δια 

μέσο του αεροδρόμιου «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας. 

2. Τα μέσα μεταφοράς είναι ανά διαδρομή: 

1ο. Ιωάννινα Αθήνα λεωφορείο την 20
η
 Ιουλίου. 

2ο. Αθήνα Μαδρίτη αεροπλάνο. Πτήση Α3 686 ημερομηνία 21 Ιουλίου αναχώρηση – 

άφιξη 09:05 12:00 αντίστοιχα. Η αεροπορική εταιρία η οποία θα πραγματοποιήσει 

την πτήση είναι η «Αερογραμμές Αιγαίου Α.Ε.», εμπορική ονομασία Aegean 

airlines. 

3ο. Μαδρίτη Ιωάννινα μέσω Αθηνών με αεροπλάνο.  

i. 1
η
 πτήση Α3 687 ημερομηνία 29 Ιουλίου αναχώρηση – άφιξη 12:55 17:35 

αντίστοιχα. Η αεροπορική εταιρία η οποία θα πραγματοποιήσει την πτήση 

είναι η «Αερογραμμές Αιγαίου ΑΕ», εμπορική ονομασία Aegean airlines. 

ii. 2
η
 πτήση ΟΑ 166 ημερομηνία 29 Ιουλίου αναχώρηση – άφιξη 20:15 21:15 

αντίστοιχα. Η αεροπορική εταιρία η οποία θα πραγματοποιήσει την πτήση 

είναι η Ολυμπιακή αερογραμμές, εμπορική ονομασία Olympic Air. 

3. Το κόστος ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο ορίζεται στα επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ 

(764 €) ενώ τιμή ατόμου σε μονόκλινο εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (975 ευρώ) 

4. Η τιμή περιλαμβάνει τις μεταφορές όπως αναφέρονται στον τομέα 2. Επιπλέον για τις 

πτήσεις επιτρέπεται να μεταφέρει ο κάθε συμμετέχον μια (1) αποσκευή έως 23 χλγ και μία (1) 

χειραποσκευή έως 8 χλγ. Η τιμή περιλαμβάνει τους φόρους αεροδρομίων όπως έχουν οριστεί 

από τα άμεσα εμπλεκόμενα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρίες με τα σημερινά δεδομένα. 

Η οριστικοποίηση του ποσού των φόρων αεροδρομίων θα καθοριστεί την ημέρα έκδοσης των 

εισιτηρίων. 

5. Η ακυρωτική πολιτική είναι:  

1ο. Ονόματα: έως 16 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση 

2ο. Έκδοση εισιτηρίων: 15 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση (μη επιστρέψιμη) 

3ο. Διαχωρισμός θέσεων για αλλαγή πτήσης ή ημερομηνίας δεν επιτρέπεται. 
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4ο. Η Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα επαναπροσδιορισμού των όρων 

της προσφοράς 

5ο. Δεν επιτρέπονται αλλαγές πτήσεων, ημερομηνίας και αναδρομολόγιση 

6ο. Δέσμευση υλοποίησης σε ποσοστό 80%, δηλαδή βάση της ακυρωτικής πολιτικής 

των παρόχων, αεροπορική εταιρία κλπ, με την υπογραφή του παρόντος 

επιβάλλεται η απόδοση του 80% της συνολικής αξίας ανεξαρτήτως τυχόν 

ακύρωση της εκδρομής μέχρι και 15 ημέρες πριν την αναχώρηση. 

7ο. Έως 14 ημέρες πριν αναχώρηση δωρεάν ακύρωση του 20% των θέσεων χωρίς 

ακυρωτικά 

8ο. Από την 13η ημέρα πριν την αναχώρηση 100% χρέωση των θέσεων 

6. Πληρωμή: 

1ο. Προκαταβολή το 80% ήτοι επτά χιλιάδες οχτακόσια σαράντα ευρώ (7.840 €) την 

ημέρα υπογραφής.  

2ο. Εξόφληση χίλια εννιακόσια εξήντα ένα ευρώ (1961 €) την Δευτέρα 26 Ιουνίου 

2017.  

7. Περιλαμβάνεται: 

1ο. Μεταφορές όπως αναφέρονται στον τομέα 2. 

2ο. Διαμονή στο Ξενοδοχείο Regent οχτώ (8) διανυκτερεύσεων με πρωινό 

3ο. Μεταφορές από το αεροδρόμιο Barajas της Μαδρίτης προς το ξενοδοχείο κατά 

την άφιξη και αντίστροφα κατά την αναχώρηση. 

4ο. Μεταφορές με αστική συγκοινωνία – μετρό από το ξενοδοχείο προς το σημείο 

υλοποίησης των συνεδριάσεων για το σύνολο των συμμετεχόντων, δώδεκα (12) 

άτομα. 

5ο. Μεταφορά – περιήγηση μισής ημέρας στο Τολέδο με λεωφορείο. Η επιβίβαση, 

κατά την έναρξη, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των συνεδριάσεων ενώ η 

αποβίβαση, κατά την λήξη, στο ξενοδοχείο. Δεν περιλαμβάνεται συνοδός, 

αρχηγός ή και ξεναγός. 

6ο. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

8. Δεν περιλαμβάνεται ότι δεν αναφέρεται στην ενότητα «Περιλαμβάνεται», είσοδοι σε 

επισκέψιμους χώρους, προσωπικά έξοδα, ασφάλεια ταξιδίου για όλους τους 

συμμετέχοντες και άλλα. 

9. Για τα συνοδά μέλη ισχύουν όλα τα προηγούμενα.  

10. Το παρόν υπογράφετε από κοινού σε δύο (2) αντίτυπα και μονογραφή από κοινού και στις 

τρεις (3) σελίδες. 
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Για το γραφείο 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Μπογάς 

Για τον πελάτη 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Ανδρούτσος 


