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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ  

3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ) 

 
   Στην Ξάνθη σήµερα  9/11/2015 ηµέρα της εβδοµάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00 µ. 

συγκεντρώθηκαν στο γραφείο του διευθυντή του 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης οι παρακάτω: 

1. Τάσιος Χρήστος : Εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου tasios travel που εδρεύει στην 

Ξάνθη στην οδό Τσιµισκή 22     

2. Τσεντικόπουλος Κωνσταντίνος: Διευθυντής του 3ου Γενικού  Λυκείου Ξάνθης 

3. Παπάς Αλέξιος : Καθηγητής του σχολείου και Αρχηγός  της εκδροµής. 

4. Βασιλάκη Μαρία Αντωνία : Καθηγήτρια του σχολείου συνοδός της εκδροµής 

5. Κουτσαρίγγα Μαρία : Εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων 

6. Σκαρλάτος Βασίλειος  πρόεδρος του δεκαπενταµελούς συµβουλίου, µαθητής της Γ΄τάξης  
 

Α. Οι εκπρόσωποι του σχολείου, του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων και της µαθητικής 

κοινότητας αναθέτουν στο τουριστικό γραφείο Ξάνθης   tasios travel την πραγµατοποίηση 

της 7ήµερης εκδροµής, οδικώς προς το Λιµάνι της Ηγουµενίτσας  και αντίστροφα, και 

ακτοπλοϊκώς από την Ηγουµενίτσα στην Ιταλία και αντίστροφα των τελειόφοιτων του 3ου 

Γενικού Λυκείου Ξάνθης σύµφωνα µε το συνηµµένο πρόγραµµα. 

Η τιµή κατά µαθητή ορίζεται στο ποσό των  

Τριακοσίων σαράντα ευρώ (340 €), κατά µαθητή συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και 

των οποιωνδήποτε φόρων. 

Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα από 5 Δεκεµβρίου 2015  έως 11 

Δεκεµβρίου 2015.  

Στην εκδροµή συµµετέχουν 120 µαθητές του 3Ου Λυκείου Ξάνθης µε 8 συνοδούς 

καθηγητές (µαζί µε τον αρχηγό) και 8 µαθητές του ΓΕΛ Σταυρούπολης µε 1 συνοδό 

καθηγήτρια.  
 

 Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. 

1. Το τουριστικό γραφείο θα διαθέσει τρία κλιµατιζόµενα λεωφορεία µε ικανό αριθµό 

θέσεων για τη µεταφορά των µαθητών και συνοδών από Ξάνθη στο Λιµάνι της Ηγουµενίτσας 

και για την οδική περιήγηση στην Ιταλία καθώς και την επιστροφή από την Ηγουµενίτσα στην 

Ξάνθη.  

Τα λεωφορεία πρέπει να παρέχουν ασφάλεια, να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας σε όλα 

τα καθίσµατα, να έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ, να έχουν άδεια κυκλοφορίας ως τουριστικά και 

τις δέουσες ανέσεις. Οι οδηγοί των λεωφορείων πρέπει να είναι έµπειροι επαγγελµατίες 

οδηγοί . Όλες οι µετακινήσεις των εκδροµέων µε τα λεωφορεία καθόλη τη διάρκεια της 

εκδροµής χωρίς περιορισµό στην ώρα και χιλιόµετρα συµπεριλαµβάνονται µέσα στη 

συµφωνηµένη τιµή. 

 

2.Την µετάβαση µε πλοίο από το λιµάνι της Ηγουµενίτσας στο Μπάρι µε την κοινοπραξία 

των εταιρειών SUPER FAST FERRIES  - ΑΝΕΚ και την επιστροφή από την Αγκόνα της 

Ιταλίας στο Λιµάνι της Ηγουµενίτσας  σε τετράκλινες εσωτερικές καµπίνες για τους µαθητές 

και δίκλινες εσωτερικές καµπίνες για τους συνοδούς καθηγητές, σύµφωνα µε τα όσα 

περιλαµβάνει η προσφορά του πρακτορείου για την ανάληψη της εκδροµής. 
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3. Η διαµονή στη Ρώµη  θα γίνει στο Ξενοδοχείο PARCO TIRENO τεσσάρων αστέρων  

(4*) που βρίσκεται 5 km  από τo κέντρο της Ρώµης και στη Φλωρεντία στο Ξενοδοχείο 

DELTA FLORENCE  τεσσάρων αστέρων  (4*)  που απέχει 16 km  από το κέντρο της 

Φλωρεντίας. 

4. Οι καθηγητές – συνοδοί θα διαµείνουν στα ξενοδοχεία σε µονόκλινα δωµάτια και  οι 

µαθητές σε τρίκλινα. Τα δωµάτια θα διαθέτουν θέρµανση, λουτρό, ζεστό νερό, τηλεόραση,  

ραδιόφωνο, κλιµατισµό. 

5. Στη διάθεση των µαθητών και των συνοδών τους θα είναι και όλες οι παροχές που 

διαφηµίζονται στα επίσηµα sites των ξενοδοχείων στο internet.  

6. Η διατροφή κατά την διάρκεια της εκδροµής θα περιλαµβάνει πρωινό σε µπουφέ στο 

Ξενοδοχείο και ένα γεύµα την ηµέρα στο Ξενοδοχείο. 

7. Οι διανυκτερεύσεις  θα είναι ως εξής: 

• Πρώτη διανυκτέρευση στο πλοίο. 

• Δεύτερη διανυκτέρευση στη Ρώµη 

• Τρίτη διανυκτέρευση στην Ρώµη 

• Τέταρτη διανυκτέρευση στην Φλωρεντία 

• Πέµπτη διανυκτέρευση στην Φλωρεντία 

• Έκτη διανυκτέρευση στο πλοίο. 
 

8.Όλες τις µετακινήσεις στην Ιταλία, µε κλιµατιζόµενα  Ελληνικά λεωφορεία, µε Έλληνες 

οδηγούς. µε ικανό αριθµό θέσεων. Το λύκειο κατά την παραµονή του στην Ιταλία θα έχει στη 

διάθεσή του λεωφορεία ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης του 

προγράµµατος που θα συµφωνηθεί µε τους εκπροσώπους του σχολείου. (Ολοήµερες 

εκδροµές, επισκέψεις στην πόλη, βραδινές µετακινήσεις). 

9. Περιηγήσεις – ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 

10. Η εξασφάλιση επίσηµων ξεναγών, περιλαµβάνεται στην τιµή. 

11. Το τουριστικό γραφείο θα διαθέσει έναν εκπρόσωπό του ανά λεωφορείο καθόλη τη 

διάρκεια της εκδροµής. Ο εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου θα αποδέχεται τις 

υποδείξεις και συστάσεις  του αρχηγού της εκδροµής, που έχει και την τελική ευθύνη.  

12. Δωρεάν συµµετοχή σε 9 συνοδούς – καθηγητές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές. 

13. Οµαδική – ονοµαστική ασφάλιση των µαθητών και των συνοδών και 

ιατροφαρµακευτική – νοσοκοµειακή περίθαλψη για κάθε µαθητή- συνοδό. Η ασφάλιση πρέπει 

να κατατεθεί εγγράφως στο σχολείο δέκα (10) µέρες πριν την αναχώρηση. 

14. Ασφάλιση αστικής ευθύνης των µαθητών και συνοδών. 

15. Η Δωρεάν Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους τους συνοδούς και µαθητές  

καθ΄όλο το 24ωρο και καθόλη τη διάρκεια της εκδροµής συµπεριλαµβάνεται στη τιµή της 

εκδροµής.  

16. Συνοδό γιατρό σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 

17. 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.  

18. Το τουριστικό γραφείο δέκα (10) ηµέρες πριν την πραγµατοποίηση της εκδροµής 

πρέπει να καταθέσει στο σχολείο αντίγραφα των εγγράφων καταλληλότητας των οχηµάτων 

και των  άδειών επαγγελµατικής οδήγησης των οδηγών. 

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

ηµεροµηνίες, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι ανωτέρας βίας (Υπουργείο, καιρικές συνθήκες.) 
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20. Ρητά αναφέρεται ότι το τουριστικό γραφείο αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την Γ2/6039/23.12.2001 εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας καθώς και από 

οποιαδήποτε άλλη αναφέρεται στην ασφαλή διακίνηση των ταξιδιωτών (ΥΑ 

13324/Γ2/7.2.2006, Γ2/28933/23.03.2004 & ΥΑ Γ2/4832/1990). 
 

Γ. 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. Δεν 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 σε πλήρη χρηµατική αποκατάστασή , µε συνεννόηση του αρχηγού της εκδροµής 

και του τουριστικού γραφείου.  
 

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

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

7. Το σχολείο είναι υποχρεωµένο σε διάστηµα 15 ηµερών πριν την αναχώρηση της εκδροµής 

να δώσει οριστικό αριθµό συµµετεχόντων, καθώς και την αναλυτική σύνθεση φύλου(αγόρια - 

κορίτσια - συνοδοί),για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδροµέων. 
 

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Με την υπογραφή της συµφωνίας θα καταβληθεί ποσό 12.000,00 ευρώ  ως προκαταβολή. 
 

2. Η αποπληρωµή θα γίνει σταδιακά και πέντε ηµέρες προ της αναχωρήσεως θα γίνει η 

εξόφληση µε παρακράτηση του 20% της αµοιβής.  

 

3. Το 20% της αµοιβής θα κρατηθεί ως εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης των συµφωνηθέντων 

και θα αποδοθεί µετά το τέλος της εκδροµής  από το 3ου Γενικό Λύκειο Ξάνθης και µετά από 

εισήγηση του αρχηγού της εκδροµής. 
 

4. Σε περίπτωση µείωσης στον αριθµό συµµετεχόντων µαθητών µέχρι 3  καταβάλλεται 

συνολικά το αντίστοιχο ποσό. Εάν ο αριθµός µειωθεί περισσότερο από 3  τότε θα υπάρξει 

µικρή προσαύξηση. 

 

Ε. 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 ειδική ρήτρα. Το ύψος της ρήτρας 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 Υπουργείο ή Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας κλπ) δεν 

οφείλονται ρήτρες από καµία πλευρά, (για κάθε διαφορά αρµόδια είναι τα δικαστήρια) 
 

4. Σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης της εκδροµής µε υπαιτιότητα του πρακτορείου 

επιστρέφονται όλα τα  ποσά που έχουν επιδοθεί (προκαταβολή και δόσεις) καθώς και 

επιπλέον ποσό ανερχόµενο σε 20% της συνολικής αµοιβής που θα λάµβανε το πρακτορείο 

εάν η εκδροµή γινόταν κανονικά ως ρήτρα ακύρωσης. 
 

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

(απόφαση) από  τη Δ/νση Δ/θµιας Εκπαίδευσης για τη διενέργεια της εκδροµής. 

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

Τουριστικό Γραφείο tasios travel και το άλλο το 3ο Γενικό  Λύκειο Ξάνθης. 

 
 


