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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---- 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤ. 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 
4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Κηφισίας 32 & Ανάφης 13, 141 21  Ηράκλειο Αττ., Ιστοσελίδα: http://4lyk-n-irakl.att.sch.gr 

Τηλέφωνο: 2102775357, 2102796658, Τηλ./Τηλεομ.: 2102754795, e-mail: 4lyknira@sch.gr  

 
 
 
 

ILLUSION HOLIDAYS 
02 VEIKOU str, GALATSI 111 47 

Tel. +30 210 2130604-5  Fax. +30 210 2130606 

e-mail: info@illusionholidays.gr  web site: www.illusionholidays.gr 

 
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
 

 

     
Στο Ηράκλειο Αττικής σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, και στο Γραφείο του Διευθυντού του 4ου 

Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Αττικής. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

Α) Εκπρόσωπος του Γραφείου Γενικού Τουρισμού με διακριτικό τίτλο ILLUSION HOLIDAYS που 

εδρεύει στην BEIKOY 2 στο ΓΑΛΑΤΣΙ  και  

Β) Οι εκπρόσωποι του 4ου Γενικού ΛΥΚΕΙΟΥ Ηρακλείου Αττικής 

1. Μόρμορης Εμμανουήλ (ΠΕ86) Διευθυντής του 4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου Αττικής. 

2. Λάζαρη Βασιλική, υπ/ντρια αρχηγός εκδρομής  

3. Μπουντοπούλου Κων/να καθηγήτρια συνοδός εκδρομής  

4. Καπετανάκη Δήμητρα εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Γενικού Λυκείου 

Αττικής 

6. Χρυσός Νικόλαος, Πρόεδρος του 15μελούς συμβουλίου του 4ου Λυκείου χωρίς νομική ευθύνη λόγω 

ηλικίας 

 

http://4lyk-n-irakl.att.sch.gr/
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Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι : 
 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει τη διοργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος 

της πολυήμερης εκδρομής με τους κάτωθι όρους :  

 
Α) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :   Χανιά 

Β) ΑΤΟΜΑ :   76        ΜΑΘΗΤΕΣ :  72       ΣΥΝΟΔΟΙ:  4 

Γ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ  14/12/2019  ΕΩΣ  19/12/2019 

Δ) ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ:    265,00 € 

 (ΤΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  Διακόσια Εξήντα Πέντε Ευρώ) 

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται τα κάτωθι :  
 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την διαδρομή Πειραιάς – Ηράκλειο, Χανιά – Πειραιάς σε τετράκλινες 

καμπίνες για τους μαθητές και δίκλινες για τους καθηγητές. 

 Πολυτελή  κλιματιζόμενα, πούλμαν, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές (δελτίο καταλληλότητας 

ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.) για την μεταφορά σας από και προς το λιμάνι του Πειραιά με έμπειρο και 

ευγενικό οδηγό.  

 Πολυτελή  κλιματιζόμενα, πούλμαν, τα οποίο πληρούν τις προδιαγραφές (δελτίο καταλληλότητας 

ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.) στην αποκλειστική διάθεση σας  καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής 

σας στην Κρήτη με έμπειρο και ευγενικό οδηγό.  

 Τρεις (03) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο “STELLINA”, cat. 5 *, στα Χανιά,  σε  κατά βάση 

τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και σε  μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.  

 Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου είναι στην διάθεση του Σχολείου και θα είναι σε 

πλήρη λειτουργία κατά την διαμονή σας. Το ξενοδοχείο πληροί όλες  τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την σωστή διαμονή σας. (θέρμανση, ζεστό νερό ,bar κλπ.)   

 Πρωινό καθημερινά εντός του ξενοδοχείου, σε πλουσιοπάροχο μπουφέ αμερικάνικου τύπου, 

απεριόριστης ποσότητας. (Σύνολο 03)  

 Δείπνο καθημερινά εντός του ξενοδοχείου, σε πλουσιοπάροχο μπουφέ απεριόριστης ποσότητας. 

(Σύνολο 03) 

 Ξεναγήσεις βάση προγράμματος.  

 3 δωρεάν μαθητικές συμμετοχές 

 Δωρεάν κάλυψη των συνοδών – καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια  

 Παρουσία υπευθύνου  του γραφείου μας  καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  
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 Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. (Παροχή ασφάλειας και δυνατότητα επιστροφής αεροπορικώς, με 

έξοδα του γραφείου, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας). 

 Προσφέρονται  δύο (02) αεροπορικά εισιτήρια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

 Ιατρική κάλυψη επί 24ώρου βάσεως. 

 Φ.Π.Α. και Λιμενικά τέλη και Ειδικός Φόρος Διαμονής 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 

Οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της συγκέντρωσης και καταβολής της συνολικής 

αξίας της εκδρομής στην εταιρία Illusion Holidays Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ  με ακριβή τήρηση των παρακάτω 

δόσεων: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : ΜΑΘΗΤΕΣ  69 Χ 265 Ευρώ = 18285,00 Ευρώ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/11/2019          ΠΟΣΟ 3900 Ευρώ  

Α΄ΔΟΣΗ              : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/11/2019          ΠΟΣΟ 5500 Ευρώ 

Β΄ΔΟΣΗ              : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/12/2019          ΠΟΣΟ 5500 Ευρώ 

Εξόφληση          : ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ 3385 Ευρώ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
 

1. Το Illusion Holidays 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 του με γνώμονα το συμφέρον αυτών. Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί  
υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει όπως :  
Α) Αλλαγές, καθυστερήσεις, ακυρώσεις δρομολογίων κάθε μορφής (πλοίων ή 
αεροπλάνων) για οποιαδήποτε αιτία.  
Β) Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές 
συνθήκες υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις κλπ. 
Γ) Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις 
όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, 
πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε κατάσταση ανωτέρας βίας, αλλά έχει 
την υποχρέωση να επιστρέψει τα χρήματα που έχουν καταβληθεί από το δεύτερο 
συμβαλλόμενο στο ακέραιο.  
Δ) Σε περίπτωση τέλος που απαιτηθεί να παραταθεί το ταξίδι πέραν της κανονικής του 
διάρκειας για οποιονδήποτε λόγο ανωτέρας βίας (ως προηγούμενη παράγραφος), οι 
εκδρομείς οφείλουν να καλύψουν οι ίδιοι τα όποια έξοδα διαμονής διατροφής και 
συμπληρωματικής μεταφοράς τους που θα κριθούν απαραίτητα. 

2. Γενικά τα δωμάτια του ξενοδοχείου παραλαμβάνονται και παραδίδονται στις 12.00 μ. 
ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης και αναχώρησης των εκδρομέων. Τα δωμάτια είναι κατά 
κανόνα τρίκλινα . 
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3. Οποιαδήποτε φθορά στα μέσα μεταφοράς και διαμονής των εκδρομέων (Πλοία, 
Αεροπλάνα, Πούλμαν, Ξενοδοχεία) επιβαρύνει τους ίδιους και μόνον εφόσον οφείλεται 
σε δική τους υπαιτιότητα.  

4. Εάν η πραγματοποίηση της εκδρομής των δεύτερων συμβαλλομένων γίνει αεροπορικώς 
τότε η αεροπορική εταιρία είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση θέσεων.  

5. Η τιμή συμμετοχής έχει καθοριστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές στα μέσα μεταφοράς 
(πλοία, αεροπλάνα). 

6. Οι δεύτεροι των συμβαλλομένων υποχρεούνται στην ακριβή τήρηση του οικονομικού 
διακανονισμού. Σε αντίθετη περίπτωση το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό θα θεωρείται 
άκυρο.   

7. Οι δεύτεροι των συμβαλλομένων υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι 14/11/2019, α) τον 
ακριβή αριθμό συμμετεχόντων μαθητών και συνοδών καθηγητών με έγγραφη 
ονομαστική κατάσταση (πλήρη στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση 
τηλέφωνο, τ.κ. ) η οποία θα είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τη διεύθυνση 
του Λυκείου. Καμιά αλλαγή δεν επιτρέπεται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία εκτός 
περιπτώσεων βίας, β) το ημερήσιο πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθήσει το Λύκειο και 
το οποίο θα είναι ομοίως υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τη διεύθυνση του 
Λυκείου και από τον Αρχηγό – Συνοδό Καθηγητή του Λυκείου. Η τιμή συμμετοχής κατ΄ 
άτομο των 265 Ευρώ, ανταποκρίνεται σε αριθμό εκδρομέων από 72 μαθητές έως 78 
μαθητές. Διαφοροποίηση των παραπάνω ορίων επιφέρει ανάλογη διαφοροποίηση της 
τιμής συμμετοχής η οποία θα καθορίζεται εκ νέου και από τις δύο πλευρές.  

8. Οποιοσδήποτε νέος όρος εκδρομής, γίνεται αποδεκτός μόνον με την έγγραφη 
συγκατάθεση και των δύο συμβαλλομένων. 

9. Οι πρώτοι των συμβαλλομένων θα πληρώσουν την τρίτη εξοφλητική δόση στο 
Πρακτορείο εφόσον αυτό έχει τηρήσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του προς το 
Σχολείο. 

 

 

 
 

 
Αφού υπήρξε συμφωνία με τα ανωτέρω ο κάθε συμβαλλόμενος έλαβε αντίγραφο του παρόντος.  

Το παρόν ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.  
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  : 2102775357  FAX : 2102754795 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κηφισίας 32 & Ανάφης 13, 141 21  Ηράκλειο Αττικής                  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TRANSFER: οδός Μαρίνου Αντύπα, θέση «Βενέτη», 141 21  Ηράκλειο Αττικής                  

 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: 

 
1. Μόρμορης Β. Εμμ. 

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977573320 

 2. Λάζαρη Βασιλική 

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977077876 

3. Μπουντοπούλου Κων/να 

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6970277170  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
 

Επωνυμία: 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Επάγγελμα Δημόσιο Σχολείο 

 

ΑΦΜ   099057515  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Αττικής 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κηφισίας 32 & Ανάφης 13, 141 21  Ηράκλειο Αττ.  
 

 

 
 

 
 

  


