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1.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ (ςυνοπτικά) 
 
  Όια ηα ζηνηρεία θαη ηα θείκελα ηνπ ΣΓΔ ζπκπιεξώλνληαη κε ΠΔΕΑ γξάκκαηα - όρη θεθαιαία. 
 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ (μέχρι 7 λέξεισ)  

«Αλαβάζκηζε Αζθάιεηαο ρνιηθνύ πγθξνηήκαηνο.» 

 
 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ  (μέχρι 15  λέξεισ) 
 

«Φώηα Αζθαιείαο θαη ήκαλζε ρνιηθνύ πγθξνηήκαηνο 3νπ ΔΠΑΙ, 1νπ ΔΠΑΙ, 1νπ ΔΘ θαη ΗΔΘ 

Ιακίαο» 

 

 

 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ (ΤτΕ)13 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ Αλαγλσζηόπνπινο Ησάλλεο 

ΡΖΙΔΦΩΛΑ 
(1. ζρνιείνπ, 2. θαμ,  

3. ζπηηηνύ, 4. θηλεηό, 5. άιιν) 

1. 2231052110 

2. 2231052110 
3. 223102……9 

4. 693………..8 

Γ/ΛΠΖ ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑΠ 
(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 

3ν Δζπεξηλό ΔΠΑΙ Ιακίαο, ηέξκα Γαιαλέηθα,  
Σ.Θ. 35100, Ιακία 

ΓΗΔΘΛΠΔΗΠ E-MAIL 

(ζρνιείνπ, πξνζσπηθέο θ.ιπ.) 
mail@3epal-esp-lamias.fth.sch.gr Y…….o@sch.gr  

 

 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ2 

Σέρλεο - Πνιηηηζκόο  

Σερλνινγία ΛΑΗ 

Πεξηβάιινλ ΛΑΗ 

Τγεία ΛΑΗ 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα  

Άιιν (…πκπιεξώζηε) 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

2324 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΤ 11/02/2019              (ΖΖ/ΚΚ/ΔΣΟ) 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΣΩΗ ΕΡΓΟΤ 30/05/2019              (ΖΖ/ΚΚ/ΔΣΟ) 

 

                                                           
1  εκεηώζηε αλαιπηηθά όια ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θαζεγεηή Τπεύζπλνπ ηνπ Έξγνπ. 
2  πκπιεξώζηε κε ΛΑΗ όιεο ηηο ζρεηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ λνκίδεηε όηη αλήθεη ην Έξγν ζαο 

mailto:mail@3epal-esp-lamias.fth.sch.gr
mailto:YannisAnagno@sch.gr
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2.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 
 

ΑΝΑΔΟΧΟ ΧΟΛΕΙΟ 
 

ΠΣΝΙΔΗΝ 3Ο Δζπεξηλό ΔΠΑΙ Ιακίαο 

ΓΗΔΘΛΠΖ 
(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 

Σέξκα Γαιαλέηθα, Σ.Θ. 35100, Ιακία 

ΡΖΙΔΦΩΛΝ 2231052110 

ΦΑΜ 2231052110 

ΓΗΔΘΛΡΖΠ Θαξαθώζηαο Αιέμαλδξνο 

 

ΞΔΘΛΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ Αλαγλσζηόπνπινο Ησάλλεο 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ (νινγξάθσο) Κεραλνιόγνο 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΑΡΝΗΘΗΑΠ 
(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 

Π……….. ….7, Σ.Θ. 35100, Ιακία 

ΡΖΙΔΦΩΛΑ (ζηαζεξά & θηλεηό) 223102….9 & 693……8 

EMAILS mail@3epal-esp-lamias.fth.sch.gr,  Y………o@sch.gr  

 
ΑΟΚΝΓΗΑ ΠΣΝΙΗΘΖ 

ΔΞΗΡΟΝΞΖ 
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΚΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΙΑΚΗΑ 

ΓΗΔΘΛΠΖ 
(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 

Φιέκηλγθ & Δξπζξνύ ηαπξνύ, 35100, Ιακία 

ΡΖΙΔΦΩΛΝ 22313-51046, 51055 

ΦΑΜ 22313-51045 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ Αξγύξε Παξαζθεπή 

 
ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ 
ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ 

Θενδώξνπ Υξήζηνο 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ (νινγξάθσο) Πιεξνθνξηθόο – Ζιεθηξνιόγνο  

ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ 

ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ3 

Θνληνλίθνο Παλαγηώηεο 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ (νινγξάθσο) 
Ζιεθηξνιόγνο 

 
ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ 
ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ 

Θαξαζκάλνγινπ Ησάλλεο  

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ (νινγξάθσο) 
Φπζηθόο 

 
ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ 

ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ 

Ληθνιηδάθεο Βαξδήο  

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ (νινγξάθσο) 
Ζιεθηξνιόγνο - Κεραλνιόγνο 

                                                           
3
Γηα πεξηζζόηεξνπο θαζεγεηέο ηνπ αλαδόρνπ επαλαιάβεηε ην ζρεηηθό πίλαθα νλόκαηνο-εηδηθόηεηαο. 

mailto:mail@3epal-esp-lamias.fth.sch.gr
mailto:YannisAnagno@sch.gr
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ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ 

ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ 

Θαθηώξεο Κάξθνο 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ (νινγξάθσο) 
Κεραλνιόγνο 

 
 
 

ΚΑΘΖΡΔΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 

α/α Ννομαηεπώνςμο Πσολείο Ράξη 

1  

3ν ΔΠΑΙ ΙΑΚΗΑ 

Α’ 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

Β’ 

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

Γ’ 

28  

29  

30  

31  

32  

33  
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ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΧΟΛΕΙΟ 

ΠΣΝΙΔΗΝ4 …………………. 

ΓΗΔΘΛΠΖ 

(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 
………………………………… 

ΡΖΙΔΦΩΛΝ …………………. 

ΦΑΜ …………………. 

ΓΗΔΘΛΡΖΠ ………………………………… 

 

ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΠ 

ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ5 

………………………………… 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ (νινγξάθσο) 
………………………………… 

 
 

ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ 
 

ΔΞΩΛΚΗΑ ………………………………… 

ΓΗΔΘΛΠΖ 

(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 

………………………………… 

ΡΖΙΔΦΩΛΝ …………………. 

ΞΔΘΛΝΠ ………………………………… 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΞΔΘΛΝ ………………………………… 

 

3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 
 

  Αλαπηύμηε ηελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ αλαιύνληαο πεξαηηέξσ ηα ζρεηηθά θείκελα 
ηεο αξρηθήο ζαο πξόηαζεο (δώζηε ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο ηελ απαηηνύκελε έθηαζε).  

 

 

 

3.1  ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ   

(α. ηίηλοι δπάζεων β. αναλςηική πεπιγπαθή δπάζεων) 

 
α. (αλαθνξά ηνπ ζπλνπηηθνύ ηίηινπ θάζε δξάζεο) 

 

(1) Έξεπλα θαη αγνξά ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ θαη εξγαιείσλ. 

 

(2) ήκαλζε αζθαιείαο ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

(3) Θαηαζθεπή Ζιεθηξνινγηθήο Δγθαηάζηαζεο Δθεδξηθνύ θσηηζκνύ ρακειήο ηάζεο ζην 

ζρνιηθό ζπγθξόηεκα.  

                                                           
4
Γηα πεξηζζόηεξα ζπλεξγαδόκελα ζρνιεία επαλαιάβεηε ην ζρεηηθό πίλαθα. Κε ζπκπιεξώλεηαη ηα ζηνηρεία 

ελόο ΔΘ ή ΔΠΑ ζηε ζέζε ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ ζρνιείνπ ή θνξέα. 
5
Γηα πεξηζζόηεξνπο θαζεγεηέο -ηνπ αλαδόρνπ ή ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ ζρνιείνπ- επαλαιάβεηε ην ζρεηηθό 

πίλαθα νλόκαηνο-εηδηθόηεηαο. 
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(4) Γνθηκή – Παξνπζίαζε θαη άζθεζε ζεηζκνύ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

 

β. (αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε δξάζεο θαη ηνπ ηξόπνπ δηεμαγσγήο ηεο) 

 

(1) Οη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζα πξνκεηξήζνπλ θαη ζα 

θαηαγξάςνπλ ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαιεία γηα ηελ εθπόλεζε ησλ δξάζεσλ. ηε 

ζπλέρεηα αθνύ πξαγκαηνπνηήζνπλ έξεπλα αγνξάο ζα πξνκεζεπηνύλ ηα απαξαίηεηα πιηθά 

θαη εξγαιεία. 

 

(2) ήκαλζε αζθαιείαο ζε ειεθηξνινγηθνύο πίλαθεο, ρώξνπο κε επηθηλδπλόηεηα, εμόδνπο 

δηαθπγήο θαη ζθάιεο. ήκαλζε γηα ππνρξέσζε ρξήζεο αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, 

αλάξηεζε ρξήζηκσλ νδεγηώλ πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο αηπρεκάησλ. Ζ δξάζε απηή ζα 

πινπνηεζεί από όινπο ηνπο καζεηέο.   

 

(3) Θαηαζθεπή Ζιεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ρακειήο ηάζεο γηα ηελ ηξνθνδνζία θώησλ 

αζθαιείαο ρακειήο θαηαλάισζεο ηύπνπ led θαη εγθαηάζηαζε απηώλ. Σα θώηα ζα 

ελεξγνπνηνύληαη απηόκαηα ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο κε πίλαθα απηνκαηηζκνύ 

θαηαζθεπαζκέλν ζηα ειεθηξνινγηθά εξγαζηήξηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δγθαηάζηαζε θαη 

ζηήξημε κπαηαξηώλ από ηνπο καζεηέο ηνπ κεραλνινγηθνύ ηνκέα. 

 

(4) Πξαγκαηνπνίεζε δνθηκώλ θαη ειέγρσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, άζθεζε ζεηζκνύ από ηελ 

ζρνιηθή κνλάδα θαη ηέινο παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο 

ζεζκηθνύο παξάγνληεο ηεο πόιεο. Θα πξαγκαηνπνηεζεί εθδήισζε παξνπζίαζεο ησλ 

δξάζεσλ κεηά από ηελ άζθεζε ζεηζκνύ θαη απνζηνιή δειηίνπ ηύπνπ πξνο ηα ηνπηθά κέζα 

ελεκέξσζεο.    

 

3.2   ΣΟΧΟΙ ΣΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΔΡΑΕΩΝ  ΚΑΙ  
ΣΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΤ 

(Αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο θαη ηνπ ηξόπνπ πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη 

- αλαθνξέο θαη ζε πηζαλή ζπλεξγαζία κε άιια ζρνιεία, θνξείο ή επαγγεικαηίεο. ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζηόρσλ λα πεξηγξάθεηαη θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο) 

(1) Βαζηθνί ζηόρνη ησλ δξάζεσλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζρνιηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο ην νπνίν εμππεξεηεί ηέζζεξηο ζρνιηθέο κνλάδεο ην 3ν ΔΠΑΙ, ην 1ν ΔΠΑΙ, 
ην 1ν ΔΘ θαη ην ΗΔΘ Ιακίαο κε βαζηθνύο πξσηαγσληζηέο ηνπο ίδηνπο ηνπ καζεηέο. Ζ 

ζρνιηθή θνηλόηεηα αλαιακβάλεη δξάζε θαη αλαβαζκίδεη ηνπο ρώξνπο ηεο, δεκηνπξγώληαο 
πλεύκα ζπλεξγαζίαο, αληαιιαγήο απόςεσλ θαη ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη ηθαλνπνίεζεο 

από ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ. 

(2) Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή ηνπο επαγγεικαηηθή 

πνξεία, ζε ζπλάθεηα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ησλ ηάμεσλ ηνπ ΔΠΑΙ. Καζαίλνπλ λα 

νξγαλώλνπλ, λα επηιέγνπλ θαη λα θνζηνινγνύλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη πιηθά γηα ηελ 
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εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ. Καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο θηλδύλνπο 
ζηνπο δηάθνξνπο ρώξνπο θαη λα ελεξγνύλ αλάινγα κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε απηώλ. 

Σέινο εθηεινύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο έλα έξγν πξαγκαηηθώλ 
δηαζηάζεσλ έμσ από ην ρώξν ηνπ εξγαζηήξηνπ απνθνκίδνληαο έηζη ηα αληίζηνηρα νθέιε 

πνπ απηό ζπλεπάγεηαη. 

(3) Ζ παξνπζίαζε θαη ε επίδεημε κε ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ, εληζρύνπλ ηελ παξνπζία  
ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, επαλαηνπνζεηώληαο ην σο θύξην θνξέα δηάρπζεο 

θαη εμέιημεο ηεο αζθάιεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο 
ζπλεξγαζίαο, θ.α. εληζρύνληαο ην αλζξώπηλν θεθάιαην πάληα κε ζεβαζκό ηνλ άλζξσπν 

θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

     

3.3  ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ 
(Πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ κε εζηίαζε ζηνλ ηξόπν πινπνίεζεο θαη ηα αλαγθαία κέζα πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο) 

 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ρξεηαζηεί λα πξνκεζεπηνύκε αλάινγα κε ηελ δξάζε: 

 
1. Έξεπλα θαη αγνξά ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ θαη εξγαιείσλ. 

 

 Ζιεθηξηθά εξγαιεία: δηάηξεζεο, θνπήο, βηδώκαηνο 

 Δξγαιεία ρεηξόο: θιεηδηά, θαηζαβίδηα, ζθπξηά θ.α.  

 Πηλαθίδεο ζήκαλζεο 

 Θαιώδηα ζπλερνύο ξεύκαηνο ρακειήο ηάζεο 

 Φσηηζηηθά ηύπνπ led. 

 Κπαηαξίεο θαη θνξηηζηέο απηώλ 

 Ζιεθηξνινγηθόο πίλαθαο, ξειέ, αζθάιεηεο. 

 Ιακαξίλεο, ζίδεξα, πιηθά ζηεξέσζεο θαη ζηήξημεο, βίδεο, ρξώκαηα θ.α. 

 Αθίζεο, πιηθά δηαθήκηζεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ.    

 

 
3.4  ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

(Αλάιπζε ησλ παξαδνηέσλ θαη πξνζπάζεηα δηαζύλδεζεο ηνπο κε ηνλ δεισζέληα 

πξνϋπνινγηζκό) 

Σα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Φσηνγξαθίεο θαη βίληεν από ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ.  

2. Φσηνγξαθίεο από αθίζα, πξνζθιήζεηο θαη θπιιάδην ελεκέξσζεο 

3. Αξρεία θαη πιηθό παξνπζίαζεο 
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3.5  ΡΟΛΟ/ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΤ ΚΑΘΕ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
(Παξνπζηάδνληαη νη ξόινη/εξγαζίεο ησλ θαζεγεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν.) 

 

1. Όλνκα Θαζεγεηή: Θαξαθώζηαο Αιέμαλδξνο    

 Οξγάλσζε θαη Κειέηε – Δπίβιεςε ησλ Κεραλνινγηθώλ Θαηαζθεπώλ  

 Θαζνδήγεζε Κεραλνινγηθώλ ζεκάησλ 

2. Όλνκα Θαζεγεηή: Αλαγλσζηόπνπινο Ησάλλεο   

 Οξγάλσζε θαη Κειέηε – Δπίβιεςε ησλ Κεραλνινγηθώλ Θαηαζθεπώλ  

 Θαζνδήγεζε Κεραλνινγηθώλ ζεκάησλ 

3. Όλνκα Θαζεγεηή: Θενδώξνπ Υξήζηνο 

 Τπεύζπλνο νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ αξρείσλ παξνπζίαζεο 

 Θαζνδήγεζε Ζιεθηξνινγηθώλ ζεκάησλ  

4. Όλνκα Θαζεγεηή: Θνληνλίθνο Παλαγηώηεο 

 Κειέηε – Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξνινγηθώλ Θαηαζθεπώλ 

 Θαζνδήγεζε Ζιεθηξνινγηθώλ ζεκάησλ  

5. Όλνκα Θαζεγεηή: Θαξαζκάλνγινπ Ησάλλεο 

 Τπεύζπλνο νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ αξρείσλ παξνπζίαζεο 

 Θαζνδήγεζε Ζιεθηξνινγηθώλ ζεκάησλ  

6. Όλνκα Θαζεγεηή: Ληθνιηδάθεο Βαξδήο 

 Κειέηε – Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξνινγηθώλ Θαηαζθεπώλ 

 Θαζνδήγεζε Ζιεθηξνινγηθώλ ζεκάησλ  

7. Όλνκα Θαζεγεηή: Θαθηώξεο Κάξθνο 

 Κειέηε – Δπίβιεςε ησλ Κεραλνινγηθώλ Θαηαζθεπώλ  

 Θαζνδήγεζε Κεραλνινγηθώλ ζεκάησλ  

 
3.6  ΜΟΡΦΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  

(με άλλο ςχολείο ή φορέα εφόςον υφίςταται)6 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
6  ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ζρεηηθή επηζηνιή-βεβαίσζε ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ θνξέα γηα 
ην είδνο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο (ππνγξαθή από ηνλ ππεύζπλν ηνπ θνξέα). 



«ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΥΗ ΣΑ ΕΠΑΛ»     ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΥΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ 

 

 

 

3.7  ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΔΙΑΧΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ –  
ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(Αλαθνξά ελεξγεηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ πξνβνιή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ησλ έξγσλ ησλ καζεηώλ) 

 

 Γεκηνπξγία Αθίζαο  

 Γειηίν ηύπνπ ζηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο 

 Παξνπζίαζε ησλ έξγσλ  

 

 

 

4.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ 
 

Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό έγγξαθν Excel 

 
 

5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 
Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό έγγξαθν Excel 
 

 

ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ ΔΟΓΝ 2324€ 

 
Βεβαηώλνπκε όηη νη δαπάλεο πνπ έρνπλ δεισζεί ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ην 

έξγν θαη είλαη απνιύησο απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.  
 

Δπίζεο, βεβαηώλνπκε όηη νη ππεύζπλνη ππνβνιήο ηνπ ηερληθνύ δειηίνπ είλαη ελήκεξνη θαη 

κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, όπνπ θξίλεηαη 
αλαγθαίν. 
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Ζμεπομηνία 

ποβολήρ 

 

24 / 01 / 2019 

 

 

 
Ο Γ/ληήο ηνπ Αλαδόρνπ ρνιείνπ  πλεξγαδόκελνη θαζεγεηέο 

 

 

(ππνγξαθή & ζθξαγίδα) 

 

Θαπακώζηαρ Αλέξανδπορ 

 (ππνγξαθή) 

 

Θεοδώπος Σπήζηορ 

(νλνκαηεπώλπκν)  (νλνκαηεπώλπκν) 

 
Ο Τπεύζπλνο ηνπ Έξγνπ 

 

 

  

(ππνγξαθή)  (ππνγξαθή) 

 

Αναγνωζηόποςλορ Ηωάννηρ 

 
Θονηονίκορ Ξαναγιώηηρ 

(νλνκαηεπώλπκν)  (νλνκαηεπώλπκν) 

   

  (ππνγξαθή) 

   

Θαπαζμάνογλος Ηωάννηρ 

  (νλνκαηεπώλπκν) 
 

 
 

(ππνγξαθή) 

 
 

Λικολιδάκηρ Βαπδήρ 

(νλνκαηεπώλπκν) 

 

 

 

(ππνγξαθή) 

 
 

Θακιώπηρ Κάπκορ 

(νλνκαηεπώλπκν) 

 


