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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)  

«ΘΑΣΑΘΔΤΖ MAKETA – ΣΟ ΘΣΗΡΗΟ ΣΟΤ ΚΔΙΙΟΛΣΟ» 

 
 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ  (μέχρι 15  λέξεισ) 
 

«ΘΑΣΑΘΔΤΖ MAKETA – ΣΟ ΘΣΗΡΗΟ ΣΟΤ ΚΔΙΙΟΛΣΟ ΚΔ ΥΡΖΖ Α.Π.Δ ΚΔ ΣΟΥΟ ΣΖΛ 

ΑΔΗΦΟΡΗΑ » 

  

 

 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ (ΤτΕ)1 3 

ΞΜΞΛΑΕΟΩΜΣΛΞ  ΛΗΘΟΙΑΟΤ ΠΤΡΗΓΩΛ 

ΗΚΕΦΩΜΑ  

(1. ζρνιείνπ, 2. θαμ,  
3. ζπηηηνύ, 4. θηλεηό, 5. άιιν) 

1. 2268029160 

2. 6977…….0 
 

Δ/ΜΡΗ ΑΚΚΗΚΞΓΠΑΦΘΑΡ  

(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 
Λ. ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15– ΑΛΙΑΡΤΟΣ-ΒΟΙΩΤΙΑ 32001 

ΔΘΕΣΘΣΜΡΕΘΡ E-MAIL 
(ζρνιείνπ, πξνζσπηθέο θ.ιπ.) 

mail@1epal-esp-aliart.voi.sch.gr 

 
 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ2 

Σέρλεο - Πνιηηηζκόο  

Σερλνινγία ΛΑΗ 

Πεξηβάιινλ ΛΑΗ 

Τγεία  

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα  

Άιιν (…πκπιεξώζηε) 
 

ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

2324 € 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΤ 04/02/2019            (ΖΖ/ΚΚ/ΔΣΟ) 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΡΑΣΩΗ ΕΡΓΟΤ 21/06/2019          (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@1epal-esp-aliart.voi.sch.gr
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2.  ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ 
 

ΑΝΑΔΟΧΟ ΧΟΛΕΙΟ 
 

 

ΡΤΞΚΕΘΞ ΔΠΔΡΗΛΟ ΔΠΑΙ ΑΙΗΑΡΣΟΤ 

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

Ι.ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 15 -32001-ΑΙΗΑΡΣΟ ΒΟΗΩΣΗΑ 

ΗΚΕΦΩΜΞ 2268029160 

ΦΑΝ 2268029160 

ΔΘΕΣΘΣΜΗΡ ΙΔΙΟΤΓΑ ΗΩΑΛΛΖ 

 

 

ΣΟΕΣΘΣΜΞΡ ΞΣ ΕΠΓΞΣ ΛΗΘΟΙΑΟΤ ΠΤΡΗΓΩΛ 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) ΟΗΘΟΛΟΚΟΙΟΓΟ 

ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ ΙΑΞΘΙΘΑΡ 

(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 
Κ…Η – ΘΖΒΩΛ – 32… 

ΗΚΕΦΩΜΑ (ζηαζεξά & θηλεηό) 226230….0- 69773….0 

EMAILS s……@yahoo.gr 

 
 
ΑΠΛΞΔΘΑ ΡΤΞΚΘΙΗ 
ΕΟΘΠΞΟΗ 

ΔΛΗΑΗΑ ΥΟΙΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΚΟΤ ΑΙΗΑΡΣΟΤ 

ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ  

(νδόο, αξηζκόο, Σ.Θ., πόιε) 
Ι.ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 15, 32001, ΑΙΗΑΡΣΟ 

ΗΚΕΦΩΜΞ 2268029160 

ΦΑΝ …………………. 

ΟΠΞΕΔΠΞΡ ΗΩΑΛΛΖ ΗΩΑΛΛΟΤ 

 
 
ΡΣΜΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΡ 
ΙΑΘΗΓΗΗΡ  

ΘΟΘΟΙΗΟΤ ΔΤΦΡΟΤΛΖ 

ΕΘΔΘΙΞΗΑ (νινγξάθσο) ΚΖΥΑΛΟΙΟΓΟ 
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ΛΑΘΗΕΡ ΞΣ ΕΠΓΞΣ 

 

α/α Ξνομαηεπώνςμο Ρσολείο άξη 

1  

ΔΠΔΡΗΛΟ ΔΠΑΙ 
ΑΙΗΑΡΣΟΤ 

Α 
2  

3  

Β 
4  

5  

6  

7  

Γ 

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

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  Ξ ΑΜΘΙΕΘΛΕΜΞ ΞΣ ΕΠΓΞΣ   

(α. ηίηλοι ςποδπάζεων β. αναλςηική πεπιγπαθή ςποδπάζεων) 

 
α. (αλαθνξά ηνπ ζπλνπηηθνύ ηίηινπ θάζε ππνδξάζεο) 

 

(1).  «ΘΑΣΑΘΔΤΖ MAKETA – ΣΟ ΘΣΗΡΗΟ ΣΟΤ ΚΔΙΙΟΛΣΟ ΚΔ ΥΡΖΖ Α.Π.Δ ΚΔ ΣΟΥΟ ΣΖΛ 

ΑΔΗΦΟΡΗΑ» 

 

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

(1) Κεηά από αξθεηέο ζπλαληήζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο, επηιέρζεθε 

ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ιόγσ πξνβιεκαηηζκώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, νηθνλνκίαο θαπζίκνπ, 

θαηλνηνκίαο θαη βησζηκόηεηαο. Ζ δξάζε αθνξά εμ νινθιήξνπ ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 

θαηαζθεπή καθέηαο από νκάδα καζεηώλ δηαθόξσλ ηερληθώλ εηδηθνηήησλ. Σν αεηθόξν θηίξην 

βαζίδεηαη ζε λέεο ηερλνινγίεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο κε ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

αλαθπθιώζηκα πιηθά έηζη ώζηε ην θόζηνο ηνπ project λα παξακείλεη ζε ρακειά επίπεδα.  
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3.2   ΣΟΧΟΙ ΣΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΤΠΟΔΡΑΕΩΝ  ΚΑΙ  
ΣΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΤ 

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

Αλαθνξέο 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)Σν έξγν ζα επηκεξηζηεί ζε δύν ππό δξάζεηο, αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα ησλ καζεηώλ 

 

 Καζεηέο κε εηδηθόηεηα «Σερληθόο Ορεκάησλ» ηνπ Σνκέα Κεραλνινγίαο ζα 

αζρνιεζνύλ κε ηελ νξγάλσζε, ηελ ζρεδίαζε, ηελ πξνεηνηκαζία θαζώο θαη ηελ 
πινπνίεζε ησλ ηερληθώλ-θαηαζθεπαζηηθώλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ (εμσηεξηθνί ρώξνη, 

θεληξηθό θαη επηκέξνπο θηίξηα, πεξίθξαμε, δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία θα). Οη καζεηέο ππό 
ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηώλ ηνπο, ζην εξγαζηεξηαθό κάζεκα «Σερλνινγία 

Κεραλνινγηθώλ Θαηαζθεπώλ – Δθαξκνγέο» 4 ώξεο εβδνκαδηαίσο, ζα πινπνηήζνπλ 
ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζύκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκό πνπ έρεη πξνεγεζεί. 

 Καζεηέο κε εηδηθόηεηα «Σερληθόο Ζιεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη 

Γηθηύσλ» ηνπ Σνκέα «Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο θαη απηνκαηηζκνύ» ζα 

αζρνιεζνύλ κε ηελ ζρεδίαζε ησλ ειεθηξνινγηθώλ ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηεο καθέηαο. 

 
      

3.3  ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΡΑΕΩΝ 
(Πεξηγξαθή ησλ ππνδξάζεσλ 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. ΘΑΣΑΘΔΤΖ ΚΑΘΔΣΑ 

 

 Γξαθηθή ύιε, ραξηόληα, ρξώκαηα, δηαθνζκεηηθά καθέηαο, θόιιεο, ςαιίδηα 

 Κειακίλε γηα ηε βάζε ηεο καθέηαο 

 Καθεηόραξηα ζε δηάθνξα πάρε 

 Δξγαιεία γηα ηελ θαηαζθεπή (Φαιηζέηεο, ξίγεο, κεηαιιηθέο γσληέο) 

 Πηζηόιη ζεξκνθόιιεζεο θαη αληαιιαθηηθά 

 Ζιεθηξνινγηθό πιηθό (ιακπάθηα LED, κπαηαξίεο, δηαθόπηεο, κπαηαξηνζήθεο) 

 Δξγαιεία γηα ηε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (πέλζεο, κπηνηζίκπηδα) 

 Θνιιεηήξη κε βάζε, πάζηα θαη θόιιεζε 
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3.4  ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

(Αλάιπζε ησλ παξαδνηέσλ θαη πξνζπάζεηα δηαζύλδεζεο ηνπο κε ηνλ δεισζέληα 

πξνϋπνινγηζκό) 

Σα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ είλαη: 

1. Γηα ηελ ππνδξάζε 1  

 Καθέηα 

 Βίληεν κε απνζπάζκαηα ηε δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο 

 Φσηνγξαθίεο ηεο καθέηαο 

 

 
3.5  ΡΟΛΟ/ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΤ ΚΑΘΕ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

(Παξνπζηάδνληαη νη ξόινη/εξγαζίεο ησλ θαζεγεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν.) 

1. Όλνκα Θαζεγεηή: Ληθνιάνπ ππξίδσλ 

 Θαηακεξηζκόο εξγαζίσλ 

 Πξνκήζεηα, απνζήθεπζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πιηθνύ 

 Δπίβιεςε έξγνπ θαη καζεηώλ 

 

2. Όλνκα Θαζεγήηξηαο: Θνθνιηνύ Δπθξνζύλε 

 Θαηακεξηζκόο εξγαζηώλ 

 Δπίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ησλ καζεηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο καθέηαο ζε όια 

ηα ζηάδηα 

 

 

 
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) 

 

 Σν έξγν, θαζώο θαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε από ηνπο καζεηέο ζα πξνσζεζεί 

ειεθηξνληθά ζην Web Site ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα ΚΚΔ. Δπίζεο ζα δηνξγαλσζεί εθδήισζε 

παξνπζίαζεο θαη δηάδνζεο ηεο δξάζεο ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 
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4.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ 
 

Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό έγγξαθν Excel 

  
 

5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 
Δπηζπλάπηεηαη ζρεηηθό έγγξαθν Excel 

 
 

 
 

ΡΣΜΞΚΞ ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΣ ΕΠΓΞΣ 1453,00€ 

 

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. 
 

  Ημεπομηνία 
Σποβολήρ 

 
25 / 01 / 2019 

 

 
 

 
        


