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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

[Μεταξύ Διοργανωτή και Σχολείου] 

 
Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Μαρτίου 2017, μεταξύ αφενός της ταξιδιωτικής εταιρείας               

«ΜΑΝΕΣΣΗΣ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΤΕ», που εδρεύει στην οδό 

Φιλελλήνων 4,  105 57 Αθήνα, με αριθμό ΜΗ.Τ.Ε 0206E60000440600, ΑΦΜ 095768291 - 

ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ. 210 3290100, Fax 210 3242446, e-mail: info@manessistravel.gr, 

μέλος του HATTA με αριθμό 1991, (Διοργανωτής) όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή 

της παρούσας σύμβασης από τον κ. Κωνσταντίνο  Χαριτόπουλο και αφ’ετέρου του              

5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ,  στην οδό Ορυζομύλων 17, 122 44 Αιγάλεω, Τηλ.  210 

5610737, Fax 210 5610737, e-mail: mail@5gym-aigal.att.sch.gr (Σχολείο), όπως 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την κα. Κωνσταντίνα 

Σταυροπούλου (Διευθύντρια) για λογαριασμό των μαθητών και των συνοδών τους, που θα 

συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εκδρομή (κατάλογος με τα αναλυτικά 

στοιχεία των οποίων επισυνάπτεται), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 

ακόλουθα:   

 

Ο Διοργανωτής διοργανώνει την παρακάτω περιγραφόμενη εκπαιδευτική εκδρομή και έχει 

την ευθύνη της εκτέλεσής της και το Σχολείο αποδέχεται να συμμετάσχουν οι μαθητές του σε 

αυτήν, βάσει των ακόλουθων όρων, των Γενικών Όρων Συμμετοχής σε Εκπαιδευτική 

Εκδρομή του Διοργανωτή και του αναλυτικού προγράμματος της συγκεκριμένης 

εκπαιδευτικής εκδρομής, τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.  

Για οτιδήποτε αφορά τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική εκδρομή και δεν αναφέρεται στην 

παρούσα σύμβαση, τα μέρη παραπέμπουν ρητά στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.  

Σχετικό ενημερωτικό σημείωμα με τις απαραίτητες λεπτομέρειες για την εκδρομή (π.χ. 

αριθμούς πτήσεων κ.λπ.) μπορεί να δίνεται στο σχολείο λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση 

των μαθητών. 

Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο του προγράμματος της εκδρομής χρειαστεί να μεταβληθεί 

μετά την υπογραφή της σύμβασης, η μεταβολή αυτή θα κοινοποιηθεί άμεσα στο 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 

λόγους που αφορούν το σχολείο- η εκδρομή πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία από 

εκείνη που είχε αρχικά αποφασιστεί.   

 

Τίτλος Εκδρομής : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΑ «ΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ» 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ»   

Προορισμός  : ΙΩΑΝΝΙΝΑ   

Διάρκεια           : 3 ΗΜΕΡΕΣ  

Αναχώρηση      : 04 ΜΑΪΟΥ 2017 

Επιστροφή         : 06 ΜΑΪΟΥ 2017 
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας, για τη συγκεκριμένη εκδρομή: 

Υπεύθυνος του τουριστικού γραφείου: κ. Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος τηλ: 210 3290100 

Υπεύθυνος του Σχολείου: κα. Κωνσταντίνα Σταυροπούλου τηλ: 210 5610737 

 

Αριθμός ταξιδευόντων: 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ: 74 

ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:  4  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΩΝ:  78 

 

ΣΗΜ.:  Η τελική ονομαστική κατάσταση των συμμετεχόντων επισυνάπτεται μόλις 

οριστικοποιηθεί  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3)                                                     
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Πρόγραμμα εκδρομής:  Το αναλυτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)                                                     
Μεταφορικό/ά μέσο/α:  ΠΟΥΛΜΑΝ  

Κατάλυμα:  EPIRUS PALACE   

Κατηγορία:  5*     

Λοιπά στοιχεία:   
 

Περιλαμβάνονται : 

✓ Μεταφορές – μετακινήσεις με 2 πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν τελευταίας 

τεχνολογίας εφοδιασμένα με τις απαραίτητες ζώνες ασφαλείας, δελτίο καταλληλότητας, 

έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς και όλα τα απαραίτητα από το νόμο έγγραφα, στην 

αποκλειστική διάθεση του σχολείου καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.    

✓ Όλα τα έξοδα του πούλμαν (καύσιμα, διόδια αυτοκινητοδρόμων, διέλευση της γέφυρας 

Ρίου - Αντιρρίου, έξοδα παρκινγκ κ.λπ.)  

✓ Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Epirus Palace 5*, σε τρίκλινα κατά 

βάση δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα δωμάτια για τους συνοδούς καθηγητές.  

✓ Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου είναι στην διάθεση σας, καθώς επίσης το  

ξενοδοχείο πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή διαμονή σας (θέρμανση, 

ζεστό νερό κ.λπ.)  

✓ Πρωινό καθημερινά εντός του ξενοδοχείου σε πλούσιο μπουφέ (σύνολο 2 πρωινά).  

✓ Δείπνο καθημερινά εντός του ξενοδοχείου σε πλούσιο μπουφέ (σύνολο 2 δείπνα).  

✓ Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

✓ Επισκέψεις - περιηγήσεις βάσει του προγράμματος που θα οριστεί με τους υπευθύνους 

εκδρομής. 

✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator με την Generali Hellas.  

✓ Ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχήματος και ασθένειας με την Generali Hellas. 

✓ ΦΠΑ. 

  

Δεν περιλαμβάνονται : 

- Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς ή άλλους συναφείς χώρους, 

- Αναψυκτικά, ποτά και τα αναφερόμενα προαιρετικά γεύματα, 

- Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. 
            

Ειδικές συμφωνημένες συμπληρωματικές υπηρεσίες : 

- Δωρεάν η συμμετοχή των 4 συνοδών (Δ/ντρια και 3 καθηγητές) 

- Πέντε (5) δωρεάν συμμετοχές για οικονομικά αδύναμους μαθητές. 
 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του Π.Δ. 339/1996):   

 

(ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ TOUR OPERATOR) 

Αρ. Ασφαλιστήριου Συμβολαίου : 11458017 

Λήξη: 30/11/2017 

 

 (ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) 

Αρ. Ασφαλιστήριου Συμβολαίου  11458031 

Λήξη: 30/11/2017 

 

Στοιχεία Ασφαλιστικής Εταιρείας:   

GENERALI HELLAS  

ΑΝΑΞ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ       

Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310 477477, Fax 2310 477478, Ε-mail insurancetravel@anax.gr   

 

ΣΗΜ.:  Επισυνάπτεται πίνακας των καλύψεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)  
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (περιλαμβάνονται φόροι, τέλη, ΦΠΑ και λοιπές επιβαρύνσεις) : 

 

Τιμή εκδρομής κατ’ άτομο:  145 €  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Αριθμός ατόμων   69   x  145 €    =  10.005 € 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (οι πληρωμές γίνονται μέσω τραπέζης) : 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:            4.505 €  /  24 Μαρτίου 2017                    

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ:           4.500 €  /   26 Απριλίου 2017 

                                            1.000 €  /   08 Μαΐου 2017 

 

Αριθμός λογαριασμού τραπέζης Alpha Bank 120-00-200-2011854  

(Δικαιούχος Μάνεσσης - Ταξιδιωτικός Οργανισμός) 

 

ΣΗΜ.: Το δικαίωμα συμμετοχής των μαθητών στην εκδρομή εξασφαλίζεται με την 

εξόφληση του συνόλου της αξίας της, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. 

 

Η προαναφερόμενη τιμή ισχύει για 74 συμμετέχοντες μαθητές και 4 καθηγητές. Σε 

περίπτωση που ο αριθμός αυτός δεν συμπληρώνεται, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα 

ματαίωσης της εκδρομής ή αλλαγής των κατ’ άτομο ποσών πληρωμής, αφού ειδοποιήσει 

σχετικά το Σχολείο. 

 

Εφ’όσον, για σοβαρούς λόγους από την πλευρά του Σχολείου, καθίσταται αδύνατη η 

πραγματοποίηση 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 30  ημέρες πριν από 

την ημερομηνία αναχώρησης. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να επέλθουν 

αλλαγές στα μεταφορικά μέσα ή/και τα καταλύματα. 

 

Σε περίπτωση που το Σχολείο δεν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών της εκπαιδευτικής 

εκδρομής, ο Διοργανωτής δικαιούται να ματαιώσει την πραγματοποίησή της, ενώ το Σχολείο 

εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων ακυρωτικών.  

     

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ (για μεμονωμένες ακυρώσεις) : 

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 μόνο 

εγγράφως προς τον Διοργανωτή και υπόκειται στα παρακάτω ακυρωτικά κατ’ άτομο: 

 

▪ έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας της εκδρομής. 

▪ 13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: 60% της συνολικής αξίας της εκδρομής. 

▪ 6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση):  

100% της συνολικής αξίας της εκδρομής. 

 

Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή 

καλλιτεχνικών γεγονότων, συνέδρια, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά 

ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι 

πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα και αναφέρονται 

ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής εκδρομής. 

 

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη 

καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από το σχολείο ή όχι. 
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     Αιγάλεω , 15/03/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

            MANESSIS TRAVEL                                             5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

 

………………………………………….                        ……………………………………… 

              Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ                                                            ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

                       

                                 

 

 

Συνημμένα: 

Παράρτημα 1:  Γενικοί Όροι Συμμετοχής σε εκπαιδευτική εκδρομή του Διοργανωτή. 

Παράρτημα 2:  Αναλυτικό πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής εκδρομής. 

Παράρτημα 3:  Αναλυτική κατάσταση συμμετεχόντων. 

Παράρτημα 4:  Ασφαλιστικές καλύψεις. 

 

 

 

 


