
                           

 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

 Δώριο, 6-12-2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

 ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΜΕΗΝΙΑ  Αριι. Πρωτ.: 168 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΩΡΙΟΤ  

 

Ταχ. Δ/νςη : Δώριο Μεςςηνίασ 

Τ. Κ. - Πόλη : 24011-Δώριο 

 :  

Ηλεκτρονική 
διεφθυνςη 

: mail@gym-doriou.mes.sch.gr 

   
Πληροφορίεσ : Χαντζθ Δθμητρα 

Τηλζφωνο : 27650-31252 

Τηλεομοιότυπο : 27650-31252 

 

 
Θέκα:  Πξόζθιεζε  εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ κνλνήκεξε εθπαηδεπηηθή 

εθδξνκή ηνπ Γπκλαζίνπ Δωξίνπ ζηελ Αζήλα  ζηηο  15  Δεθεκβξίνπ  2022  

 
 Η Δηεπζύληξηα ηνπ Γπκλαζίνπ  Δσξίνπ πξνβαίλεη ζηελ παξνύζα  εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από ηα 

ηνπξηζηηθά γξαθεία γηα ηε δηνξγάλσζε κνλνήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ησλ καζεηώλ θαη 

καζεηξηώλ ζηελ Αζήλα ζηηο 15/12/2022, ζύκθσλα κε ηελ ΥΑ33120/ΓΔ4/28-2-2017- ΦΕΚ /681/8-

6-2017 ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.                                         

Σπγθεθξηκέλα:  

 

Η εθδξνκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 15/12/2022, εκέξα  Πέκπηε.. 

 

Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο ζα πεξηιακβάλεη: 

 

 Αλαρώξεζε από ην Δώξην ζηηο 8:15 

 Μεηάβαζε κέζσ Τξίπνιεο ζηελ  Αζήλα . Σηάζε ζην Σπαζνβνύλη γηα κηζή ώξα πεξίπνπ 

 Επίζθεςε ζην Παλαζελατθό Σηάδην  

 Επγελίδεην  Ίδξπκα (Πιαλεηάξην) 

 Ίδξπκα « Σηαύξνο Νηάξρνο»  

 Εκπνξηθό Κέληξν mall Αγίνπ Δεκεηξίνπ έσο ηηο 18:00 

 Αλαρώξεζε ζηηο 18:00 από ηελ Αζήλα γηα Δώξην 

 Επηζηξνθή ζην Δώξην ζηηο 21:30 ζην ρώξν ηνπ Σρνιείνπ 

 

Ο  αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ ζα είλαη  πελήληα νρηώ (58) θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ  

ηέζζεξηο  (4) εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο αξρεγόο.   

 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάηω:  

 

1) Υπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Επζύλεο Δηνξγαλσηή, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη 

πξόζζεηε αζθάιηζε γηα πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή. 

ΠΡΟ: 
 

 
Ση  Διεφιυνςη Δευτεροβάιμιασ 
Εκπαίδευςησ  Μεςςηνίασ 
 

  



2) Τα ιεσθνξεία λα πιεξνύλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο πξνδηαγξαθέο από ην λόκν ( ΚΤΕΟ, 

έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο θιπ) θαη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ώζηε λα πιεξνύληαη νη 

όξνη αζθαιείαο γηα ηελ κεηαθίλεζε. 

3) Αλαθνξά ηεο ηειηθήο ζπλνιηθήο ηηκήο (κε ΦΠΑ) ηεο εθδξνκήο,  αιιά θαη ε επηβάξπλζε 

αλά καζεηή.                                                                                                                                  

4) Με ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν ππεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη 

ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  
 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο ή κε απνζηνιή ζην ειεθηξνληθό 

ηαρπδξνκείν ηνπ Σρνιείνπ κέρξη ηελ Δεπηέξα 12/12/2022 θαη ώξα 11:00  ζην γξαθείν ηεο 

Δηεπζύληξηαο ηνπ Γπκλαζίνπ Δσξίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 Η  Δηεπζύληξηα 
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