
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

Οι  υπογεγραμμένοι α) Ιωάννης Βαριάμης, νόμιμος εκπρόσωπος της VARIAMIS TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, που εδρεύει στην οδό Καβέτσου  8, στη Μυτιλήνη με αριθμ. Σήματος εοτ ΜΗΤΕ 0310 Ε 610069801 

και, με ΑΦΜ 141283170, Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, β) Γεωργοπούλου Μαρία , Δ/ντρια Σχολείου,  σήμερα την 

06/03/2019  συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει τη διοργάνωση και την εκτέλεση της αποστολής που θα 

πραγματοποιήσει το Γυμνάσιο Πλωμαρίου στην Αθήνα και είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ομαλή διεξαγωγή του 

προγράμματος. 

Προορισμός: ΑΘΗΝΑ 

Ημερομηνία αναχωρήσεως: 18/04/2019 

Ημερομηνία επιστροφής: 23/04/2019 

Αριθμός συμμετεχόντων: 22 ( 20 μαθητές και 2 καθηγητές)  

Τιμή κόστους ανά άτομο: 213€  

Συνολικό κόστος: 4.260 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες καμπίνες με την Blue Star Ferries με τα παρακάτω δρομολόγια: 

18/04/19 ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΠΕΙΡΑΙΑ 19:00-06:30(ΝΙSSOS SAMOS) 

22/04/19 ΠΕΙΡΑΙΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:00-07:45(NISSOS SAMOS) 

✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο INIOHOS  HOTEL 3* αστέρων στην Αθήνα για 3 βράδια με πρωινό  

( Τα δωμάτια σας είναι αγόρια 6 δίκλινα, κορίτσια 4 δίκλινα και καθηγητές 2 μονόκλινα) 

✓ Φόροι διαμονής ξενοδοχείων 

✓ ΦΠΑ 

✓ Ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της διαδρομής στην ασφαλιστική εταιρία ΕΘΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με αρ.53069/1  

✓ Δωρεάν συμμετοχή των Δύο (2) καθηγητών 

Αναλυτικό  πρόγραμμα εκδρομής στην Αθήνα 

            Πέμπτη 18/4/2019 ημέρα και ώρα 19:00 Ημερομηνία αναχώρησης με το πλοίο Nissos Samos.  

           Παρασκευή 19/4/2019 άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά στις 07:οο και αναχώρηση με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς για το ξενοδοχείο «Ηνίοχος» στο κέντρο της Αθήνας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 

αναχώρηση για το αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Περιήγηση στο πάρκο και παρακολούθηση εκπαιδευτικού 

προγράμματος με τα δελφίνια στις 11:30. Αναχώρηση για το εμπορικό κέντρο « The Mall» και 

παρακολούθηση ταινίας στον κινηματογράφο. Στις 19:00 αναχώρηση από το εμπορικό κέντρο και 

επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. 

          Σάββατο 20/4/2019. Μετά το πρωινό μετάβαση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ξενάγηση. 

Μετάβαση στο πλανητάριο και παρακολούθηση στον τρισδιάστατο θόλο εκπαιδευτικής παράστασης 

«Διαστημικές Καταιγίδες και Βόρειο Σέλας» στις 11:30. Μετάβαση στο “Village” για φαγητό και στο “Allou 

Fun Park” και μετά επιστροφή στο ξενοδοχείο. 



         Κυριακή 21/4/2019. Μετά το πρωινό επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και στο Νέο Μουσείο 

Ακρόπολης και το απόγευμα παρακολούθηση θεατρικής παράστασης. 

         Δευτέρα 22/4/2019. Στις 12:00 επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων, επιστροφή στο ξενοδοχείο και 

αναχώρηση για Μυτιλήνη με το πλοίο “Nissos Samos”. 

         Τρίτη 23/4/2019. Άφιξη στο λιμάνι της Μυτιλήνης στις 08:00 και τέλος της εκδρομής. 

 

Πραγματοποίηση της εκδρομής σε άλλη ημερομηνία: Εφ όσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι, από την πλευρά του 

σχολείου, εξ αιτίας των οποίων δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εκδρομής στην ημερομηνία που είχε αρχικά 

αποφασιστεί, μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία έπειτα από σχετική συνεννόηση μεταξύ του 

σχολείου και του διοργανωτή, εφ όσον ο διοργανωτής ειδοποιηθεί σχετικά μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στη 

σύμβαση και με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στα 

μεταφορικά μέσα και/ή στα καταλύματα. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το πρακτορείο Variamis Travel 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 καταβάλλει επίσης και κάθε συνετή 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 ή αεροπλάνων) , καθυστερήσεις, ατυχήματα, ασθένειες, τροφικές 

δηλητηριάσεις ή οποιεσδήποτε δυσχέρειες μπορεί 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 οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας απαιτηθεί να παραταθεί το ταξίδι πέραν της κανονικής 

διάρκειας, οι εκδρομείς οφείλουν να καλύψουν οι 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. 

Οποιοσδήποτε νέος όρος εκδρομής γίνεται αποδεκτός μόνο με την συγκατάθεση και των δύο μελών. 

Με την υπογραφή θα  καταβληθεί το ποσό των 1.100Eυρώ . Tην Παρασκευή 15/03/19 θα καταβληθεί το ποσό 

των 900€ .Στις 02/04/19   θα καταβληθεί το ποσό των 2.260€  

 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ 

Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής 50 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης θα εκπέσει υπέρ του 

γραφείου το 25% του ολικού κόστους της εκδρομής. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής 30 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης θα εκπέσει υπέρ του 

γραφείου το 50% του ολικού κόστους εκδρομής. 



Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης θα εκπέσει υπέρ του 

γραφείου το 100% του ολικού κόστους της εκδρομής. 

 

 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ακύρωση συμμετοχής από την πλευρά μαθητή ή συνοδού, εφ όσον δεν αντικατασταθεί από άλλον μαθητή ή 

συνοδό αντίστοιχα, στον οποίο θα έχει εκχωρήσει τη θέση του, γίνεται εγγράφως προς το γραφείο μας και υπόκειται σε 

ακυρωτικά κατ’ άτομο, ανάλογα με την χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση ως παραπάνω. 

Οι χρεώσεις ακυρωτικών γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής των μαθητών στην εκδρομή από το 

Υπουργείο ή από λόγους ανωτέρας βίας (θεομηνίες, σεισμούς, πολέμους, απεργίες, κτλ) θα οριστούν νέες ημερομηνίες 

σε συνεργασία με το πρακτορείο. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΒΑΡΙΑΜΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 2251021357 

ΚΙΝΗΤΟ: 6957772919 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2252032253 

ΚΙΝΗΤΟ: 6973902928 

ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΙΝΗΤΟ: 6972088733 

 

Το σχολείο και το τουριστικό γραφείο, υπογράφοντας τη σύμβαση αποδέχονται αυτόματα και τα έγγραφα αυτά. 

Μετά το πέρας της εκδρομής θα εκδοθεί τιμολόγιο,  επ’ ονόματι Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

σχολείου, , αφαιρουμένου του ποσού των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Όπως προβλέπεται από τον φορολογικό κώδικα τα 

εισιτήρια είναι παραστατικό της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Το παρόν συντάχτηκε σε τρία αντίτυπα, διαβάστηκε και εγκρίθηκε και από τους δύο συμβαλλομένους, 

υπογράφτηκε από αυτούς και έλαβε ο καθένας από ένα όμοιο αντίτυπο. 

Το τρίτο κατατέθηκε στην αρμόδια Οικονομική Εφορία. 

                                                                       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

VARIAMIS TRAVEL                                                                                             TO ΣΧΟΛΕΙΟ    


