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Δήμος Αγίου Δημητρίου 
Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού-Μηχανολογικού 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Κ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Στοιχεία Εκπαιδευτικής Μονάδας 

Εκπαιδευτική Μονάδα:  ____________________________  

 ________________________________________________  

Δήμος:  __________________________________________  

 

Στοιχεία Διευθυντή 

Όνομα:  _________________________________________  

Επώνυμο:  _______________________________________  

Πατρώνυμο:  _____________________________________  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  ___________________________  

 

Στοιχεία Επισκεπτών 

Τάξη: ___________________________________________  

Αριθμός μαθητών: _________________________________  

Επιθυμητή ημερομηνία επίσκεψης: _________________  

 

                                                                                                  

ΠΡΟΣ: 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού-Μηχανολογικού 

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Ασυρμάτου & Μεσσηνίας, ΤΚ 17341 

Τηλ : 210 9889945 

Fax : 210 9835241 

Email : pka@dad.gr                

 

 

  

 Παρακαλώ πολύ όπως δεχτείτε το αίτημα μας 

για ενημερωτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 

Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Αγ. 

Δημητρίου. 

 

 Η παρούσα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 

αποδοχής όλων των παρακάτω όρων που διέπουν την 

ομαλή πραγματοποίηση της επίσκεψης στο Π.Κ.Α.. 

 

 

 

 

 

Όροι συμμετοχής στην ενημερωτική επίσκεψη: 

• Την ημέρα πραγματοποίησης της ενημερωτικής επίσκεψης στο Π.Κ.Α. ο επικεφαλής συνοδός παραδίδει στον υπάλληλο του 

Δήμου υπογεγραμμένη κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των επισκεπτών μαθητών που επισκέπτονται το χώρο καθώς και 

τα στοιχεία και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των συνοδών. 

• Ο υπάλληλος του Δήμου έχει την ευθύνη για την παράδοση στους επισκέπτες μαθητές του ατομικού εξοπλισμού (ποδήλατο 

ή αυτοκίνητο και προστατευτικός εξοπλισμός) και τους ενημερώνει-ξεναγεί σχετικά με τις υποδομές του πάρκου. 

• Οι συνοδοί έχουν την ευθύνη της φροντίδας, επίβλεψης και ελέγχου των επισκεπτών μαθητών κατά της διάρκεια της 

ενημέρωσης-ξενάγησης. 

• Οι συνοδοί έχουν την ευθύνη ώστε οι επισκέπτες μαθητές να κάνουν χρήση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ του ατομικού προστατευτικού 

εξοπλισμού που τους έχει προμηθεύει ο υπάλληλος του Δήμου 

• Ο υπάλληλος του Δήμου δύναται να υποδείξει στους συνοδούς, τους επισκέπτες μαθητές που ΔΕΝ κάνουν χρήση των 

προστατευτικών μέσων. Οι συνοδοί έχουν την ευθύνη να συμμορφώσουν τον μαθητή ή να τον εξαιρέσουν από την 

ενημέρωση. 

• Ο Δήμος δύναται να ακυρώσει συνολικά την επίσκεψη εάν ο υπάλληλος του κρίνει ότι οι υποδείξεις των συνοδών δεν 

έχουν εφαρμοστεί ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος κατά την διάρκεια της επίσκεψης. 

• Ο αριθμός των μαθητών που δύναται να συμμετάσχουν στην ενημερωτική επίσκεψη είναι περίπου 25. 

• Στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των μαθητών που μετακινούνται από το σχολείο είναι μεγαλύτερος από 25 η 

ενημέρωση-ξενάγηση θα υλοποιηθεί τμηματικά (με μέγιστο αριθμό τους 25 μαθητές ανά ομάδα). Για τους επισκέπτες 

μαθητές που δεν θα συμμετέχουν στην ενημέρωση, δύναται να παραχωρηθούν οι βοηθητικοί χώροι του Π.Κ.Α. για  

αναμονή, υπό την επίβλεψη και ευθύνη των συνοδών. 
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• Οι συνοδοί έχουν την ευθύνη ώστε ΜΟΝΟ οι επισκέπτες μαθητές που κάνουν χρήση του ατομικού προστατευτικού 

εξοπλισμού και έχουν παραλάβει ποδήλατο ή αυτοκίνητο βρίσκονται στο κύριο χώρο του Π.Κ.Α. Σε διαφορετική περίπτωση 

ο Δήμος δύναται να ακυρώσει συνολικά την επίσκεψη 

• Οι συνοδοί έχουν την ευθύνη ώστε μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης να επιστραφεί στον υπάλληλο του Δήμου ο 

εξοπλισμός που παρελήφθη και να παραδοθεί ο χώρος όπως τους δόθηκε κατά την άφιξη τους. 

• Μη αποδοχή ή μη εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο ακύρωσης της επίσκεψης. 

 

 

 
Ημ/νία_____________ 

 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή – Σφραγίδα 

 

 

 

 

 


