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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ 
Γ΄ΤΑΞΗΣ 

[Μεταξύ Διοργανωτή και Σχολείου] 
 
Στην Αθήνα σήμερα Δευτέρα  26-11-2018 και ώρα 9:00, μεταξύ αφ’ ενός του τουριστικού 
γραφείου  Online Holidays M.I.K.E.   (Διοργανωτής) , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον   
κ. Σπανό Ιωάννη    και αφ’ ετέρου του 1ου ΓΕΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, που εκπροσωπείται νόμιμα 
για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Διευθυντή του  κ. Ελευθέριο Αντ. Κι-
τσαντά, ενεργώντας  για λογαριασμό των μαθητών, των γονιών και κηδεμόνων  και των συ-
νοδών Εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εκδρομή (κα-
τάλογος με τα αναλυτικά στοιχεία των οποίων επισυνάπτεται), συμφωνήθηκαν και έγιναν 
αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:   
Ο Διοργανωτής διοργανώνει την παρακάτω περιγραφόμενη πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρο-
μή,  και έχει την ευθύνη της εκτέλεσής της,  ενώ το Σχολείο αποδέχεται να συμμετάσχουν οι 
μαθητές του σε αυτήν, βάσει των ακόλουθων όρων: των γενικών όρων συμμετοχής σε εκπαι-
δευτική εκδρομή του διοργανωτή, της προκήρυξης της εκδρομής, της κατατιθέμενης στο 
Σχολείο προσφοράς του τουριστικού γραφείου,   του  προγράμματος και της συγκεντρωτικής 
κατάσταση συμμετεχόντων,  τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβα-
σης. Για ο,τιδήποτε αφορά τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εκδρομή, τα μέρη παραπέμπουν 
ρητά στα ανωτέρω περιγραφέντα.    
Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο του προγράμματος της εκδρομής χρειαστεί να μεταβληθεί 
μετά την υπογραφή της σύμβασης, η μεταβολή αυτή θα κοινοποιηθεί άμεσα  από το Σχολείο 
και θα περιληφθεί σε τροποποιητική πράξη της σύμβασης, την οποία θα συνυπογράψουν τα 
μέρη.  Τροποποιητική πράξη της σύμβασης θα υπογραφεί και στην περίπτωση που για λό-
γους που αφορούν το σχολείο η εκδρομή πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία από εκείνη 
που είχε αρχικά αποφασιστεί. 
 
Τίτλος εκδρομής / Κωδικός :  πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ΄ τάξης 
Προορισμός       :       ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αναχώρηση       :       Παρασκευή  07-12-2017 και ώρα 17:30  από  το Σχολείο 
Επιστροφή         :       Πέμπτη 13-12-2017 και ώρα 7:30  στο Σχολείο.  
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας, για τη συγκεκριμένη εκδρομή: 
Υπεύθυνος του τουριστικού γραφείου:  Σπανός Γιάννος: 6946127754 
Υπεύθυνος του Σχολείου:  Ελευθέριος Αντ. Κιτσαντάς: 6973361900, 6951238141 
 
Αριθμός Ταξιδευόντων:  
ΜΑΘΗΤΕΣ: 87 
ΑΡΧΗΓΟΣ: 1 
ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 04 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ:  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΩΝ: 92 
 
Πρόγραμμα εκδρομής:  Το αναλυτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση. 
 
Μεταφορικό/ά μέσο/α:  Τουριστικά λεωφορεία σύγχρονα και σε άριστη κατάσταση και  
πλοία της γραμμής. 
 
Κατάλυμα:  GALINI SEA VIEW RESORT 5* DELUXE 
Κατηγορία:  Πέντε αστέρων (5 *)   
 
Ειδικές συμφωνημένες συμπληρωματικές υπηρεσίες : 
Θα υπάρχει συνοδός από τη μεριά του διοργανωτή. 
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Για κάθε έκτακτη  επίσκεψη σε χώρο εστίασης και ψυχαγωγίας ο συνοδός  και ο αρχηγός της 
Εκδρομής οφείλουν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας και τα πιστοποιητικά ασφάλειας και 
υγιεινής.      
Είκοσι συμμετοχές με έκπτωση 50% .  
Ένα πρωινό στο Ηράκλειο σε μπουφέ 
Ένα γεύμα στη Θέρισο την Τρίτη 11-12-2018 σε κέντρο εστίασης που θα επιλέξει το γραφεί-
ο. 
Ένα γεύμα στο ξενοδοχείο σε μπουφέ  στις 12-11-2018 
Ένα γεύμα τη Δευτέρα 10-12-2018 σε κέντρο εστίασης που θα επιλέξει το γραφείο. 
Δωρεάν είσοδος στο Ενυδρείο του Ηρακλείου. 
Ξενάγηση από επαγγελματία ξεναγό στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.  
Φύλακας από το ξενοδοχείο τις βραδινές ώρες.23:00 ως 06:00  
Διάθεση  ενός τριήμερου ταξιδιού στο Καρπενήσι για τη Λαχειοφόρο αγορά.  
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: ΝΑΙ 
Αρ. Ασφ. Συμβολαίου:  11604409 
Στοιχεία Ασφαλιστικής Εταιρείας: GENERALI HELLAS 
Υπεύθυνος Ασφαλιστικής Εταιρείας: Ζανής Νικόλαος, 
 του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
 
Υπάρχουν προαιρετικές ασφαλίσεις στην εκδρομή: ΝΑΙ 
Εφ’ όσον προβλέπονται προαιρετικές ασφαλίσεις: 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:  : GENERALI HELLAS 
Αριθμ. Συμβολαίου: 11604489 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:  ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  και ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥ-
ΘΥΝΗΣ 
(Τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας και του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αναγράφονται εφ’ όσον δεν 
είναι τα ίδια με αυτά που έχουν αναφερθεί παραπάνω.) 
ΣΗΜ.:  Επισυνάπτεται πίνακας καλύψεων. 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (περιλαμβάνονται φόροι, τέλη, ΦΠΑ και λοιπές επιβαρύν-
σεις): 
 
Α.  Τιμή ανά μαθητή:  228 Ευρώ, με είκοσι μισές  δωρεάν συμμετοχές. 
 
Β.  Συνολικό κόστος : Το συνολικό κόστος της εκδρομής θα εξαρτηθεί από το συνολικό α-
ριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν , με ελάχιστο τους 81 μαθητές, λόγω πιθανών έκτα-
κτων ακυρώσεων.  Στην περίπτωση που συμμετέχει το σύνολο των μαθητών και εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον το τίμημα είναι :  
(87 - 10 )*228   = 77*228 = 17556 Ευρώ 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (οι πληρωμές γίνονται με  μετρητά ή  μέσω τραπέζης): 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:         2500 €     καταβλητέα με την υπογραφή της παρούσας.                      
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ:  Το υπόλοιπο τίμημα θα καταβληθεί  τους γο-
νείς απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, ως και την Τρίτη  4 -12-2018. 
Για το σκοπό αυτό εντός τριών εργάσιμων ημερών θα σας σταλεί ονομαστικός κατάλογος με 
το οφειλόμενο ποσό ανά μαθητή. 
 
Το  ποσό των 1.000  Ευρώ θα καταβληθεί με το πέρας της εκδρομής και εφόσον τηρηθούν οι 
όροι της προκήρυξης και της παρούσας σύμβασης.  
Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η παρακράτηση που θα γίνει σε πιο ειδικές περιπτώσεις: 

x Αν τα δωμάτια στο κατάλυμα είναι διαφορετικά ταξινομημένα από τα όσα αναφέρο-
νται στην προκήρυξη παρακρατούνται  1000 ευρώ. 
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x Αν οι καμπίνες στο πλοίο είναι λιγότερες από αυτές που προβλέπονται στην προκή-
ρυξη παρακρατούνται  60 ευρώ ανά καμπίνα που υπολείπεται.  

x Αν τα λεωφορεία είναι εκτός προδιαγραφών παρακρατούνται 1000 ευρώ. Μετά από 
αυτοψία – έλεγχο της τροχαίας που βεβαιώνει την παράβαση.  

x Αν δεν υπάρχει αποκλειστικός συνοδός  σε όλη τη διάρκεια  παρακρατούνται 1000 
ευρώ 

x Αν κληθεί ιδιώτης γιατρός από τους συνοδούς  και απαιτηθούν φάρμακα το οι  αντί-
στοιχες αποδείξεις αποδίδονται στον διοργανωτή και παρακρατείται  το αναλογούν 
ποσό από την εγγύηση.  

x Αν παραβιαστεί έστω και ένας από τους  υπόλοιπους όρους  της προκήρυξης παρα-
κρατείται το ποσόν των 1000 Ευρώ.  

 
ΣΗΜ.:  Το δικαίωμα συμμετοχής των μαθητών στην εκδρομή εξασφαλίζεται με την εξόφλη-
ση του συνόλου της αξίας της, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. 
Εφ’ όσον, για σοβαρούς λόγους από την πλευρά του Σχολείου, καθίσταται αδύνατη η πραγ-
ματοποίηση της εκδρομής στην ημερομηνία που είχε αρχικά αποφασιστεί, είναι δυνατή η 
πραγματοποίησή της σε άλλη ημερομηνία σε συνεννόηση με τον Διοργανωτή, με βάση τις 
αντικειμενικές δυνατότητες.  Η προθεσμία για την ειδοποίηση του Διοργανωτή, ώστε να 
διερευνηθεί η δυνατότητα εύρεσης άλλης πρόσφορης ημερομηνίας, είναι …….  ημέρες πριν 
από την ημερομηνία αναχώρησης.  Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να επέλ-
θουν αλλαγές στα μεταφορικά μέσα ή/και τα καταλύματα. 
 
ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ (για μεμονωμένες ακυρώσεις): 
Ακύρωση συμμετοχής από την πλευρά μαθητή  γίνεται μόνο εγγράφως προς τον Διοργανωτή 
και υπόκειται στα παρακάτω ακυρωτικά κατ’ άτομο: 
Αδυναμία συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο, εκτός ασθένειας δεν επιστρέφονται 70 Ευρώ. 
Σε περίπτωση ασθένειας ο μαθητής οφείλει να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση από 
Δημόσιο νοσοκομείο με τη σφραγίδα του νοσοκομείου και του ιατρού.  
 
Συνημμένα: 
Παράρτημα 1:  Γενικοί Όροι Συμμετοχής σε εκπαιδευτική εκδρομή του Διοργανωτή. 
Παράρτημα 2:  Αναλυτικό πρόγραμμα της  εκδρομής. 
Παράρτημα 3:  Αναλυτική κατάσταση συμμετεχόντων. 
Παράρτημα 4:  Ασφαλιστικές καλύψεις. 
Παράρτημα 5: Προκήρυξη εκδήλωση ενδιαφέροντος 
 
           
 
        Γαλάτσι     26-11-2018 
 
 
              Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ *                                               ΑΠΟ  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
                      
                   Ο Διευθυντής 
        

Ελευθέριος Αντ. Κιτσαντάς 
     Βιολόγος ΠΕ04.04 

 
 


