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Φ6ρμα Απoτ6πωσηζ Σxεδiου Δρdοηg

Σxoλικη iνΙoμιi6α: EΕEEΚ APΓOΣTOΛΙ-ΦAPAκΛATΑ ΚEΦΑΛΛΗNΙΑΣ - EEEEK
APΓoΣToΛΙoY - 254Laat
Στ61o9 Bελτiιυοηg:

A. Eπiλυοη Tεxυιrιirυ Eκκρεμoτriτιου

AπoκατdσTαση τOυ Kατεστραμμθuoυ oδοoτριilματοq μπροατιi απ6 τηu κεuτρικη
εioοδο του o1oλεioυ. Χιiραξη λιrlρiδιυu δι6βαοηq τιυu πεζιilu Kαl τοποθfτηoη
α1ετικcilu πιtlακiδιοu oημαυoηq (Αρ. Πρωτ. Ο5-08.Ο1 .2a21'). Tοποθfτηoη και 2

φιυτειυιilu oηματoδoτιiltl εκατ6ριυθευ τoυ δρ6μου με διακ6πτε9 γ1α τoυq πεζοrig.
Η αuαγκαι6τητα του 6λου 6ργου εittαι καθοριοτικηg οημααiαq για τηu
αoφ&λεια ταlυ μαθητιiru/τριιυu Kαι τωu εKΙΙαιδευτLκιilυ Tουq, απ6 τα διερ16μεuα
αυτoκiuητα ΙΙoυ αuαπτ6αooυu μεγdλεg τα21liτηTεq μrΙρoοτι1 απ6 τo oxoλεiο.
Eπικιpδυu6τητα απ6 τη πτιilοη oοβ6διυu πioιο εξιοτερικoli τοi21oυ τoυ κτιρiου
(Aρ. πριοτ. 1L-14.0L.2021'). Eξαιτiαg αυτoli του προβληματοg 61ει κλεioει η
πρ6oβαoη με αnoτfλεσμα uα στεροlir;ται oι μαθητdg/τριεg τo dθλημα τηq
τoξoβολiαg.

B. Auιiγrη πρooθηκηg rr€αg αiθουσαq yια τιg oυυεδρiεq τoυ E.E.ΙΙ.

Η oυγrεκριμ6uη αiΘoυαα απαιτεi μελ6,τη τoπoΘ6τηoηg απ6 τηυ Tε1gυικη Υπηρεαiα τoυ Δημoυ και υα 6xει
επιφιiuεια ι τoυλιi1ιοτoν 12-1'5 τμ. Πρoτεtuεται η επιλoγη τηξ ΙΙρoΙ(ατ καταoκευηg για τηr, απoφυγη 1ρoυoβ6ριυυ
γραφειoΙζρατικιirυ διαδιrαoιιilp.

Σx€διο Δριioηq: Eπiλυoη Τε1uικιilυ Eκκρεμοτητιυu oτο E.E.E.EK. Αργoατoλioυ και
πρoαθηκηg u6αg αiθoυoαg για τo EEΠ
Aξouαg: Ηγεoiα - Οργ6,uιυση Ι<αι διοiκηαη τηq σχολικηg μoudδαg
Συrrτoιrιστηζ Δριiιoηg : MΠΑΛTΣABΙΑΣ ΓEΡΑΣΙMΟΣ

A. Σ1εδιαομ69 τηg Δρd.οηg

Auαγκαι6τητα _ Στ61oι

Η ααφd.λεια τtοu μαθητιilυ/τριιυu Και τ(rι) εκπαιδευτιrιbι; απo τα διερ2g6μευα o1gηματα Ιrαι η επιrιDδυu6τητα
τραυματισμιilu απ6 τη πτιiloη οoβιiδιου (ατο utoω μερoq τoυ κτιρtoυ) 61oυu πριυταρχιΙζη σημασiα για τηu oμαλη
λειτoυργiα τoυ o1oλεioυ. oι αiθoυoεζ τoυ o1oλεioυ δει, εiυαι για 6λoυ9 τoυg εκπαιδευτικoilg επαρxεig. Η
πρooΘηrη τηζ πρoΙ{ατ αiθoυoαg (12-15 τμ) πoυ nροτεiuεται. Θα διευκoλliuει oημαuτικd τηυ oργftuιυoη, τo 6ργo
τoυ EEΠ - EBΠ, αΙΙo τlq αυυε1gεig αλλαγ69 αιΘoυoιilυ πoυ αυαγxιiζouται ιrα κ&uoυu rαθημεριu6, λ6γιο αυτl]g τηq



f\λειψηq αiΘουoαg.

Eu€ργειεg & 2gρouoδιι1γραμμα υλoπoiηοηg

oι εu6ργειεg θα γiuουu με τα σχετικft 6γγραφα ΙΙρoq τη Σ1ολικη Eπιτρoπη Δευτερoβdθμιαg Eκπ/αηg Δημoυ
Aργoατoλtoυ, τηu Tε1vικη Yπηρεoiα τoυ Δημoυ Aργoατολιου, τηu Περιφιiρεια Ιouiιυl.l Nηαο.lu αλλιi κα.ι με
πρooωπικ6g συιrαyτησειg τoυ Δ/uτη με 6λου9 τoυζ ΠαραΠιiuαl' Tο Χρouoδιιlγραμμα υλoπoiηαηq θα ξε:cιu{αει αn6
ot-02-2o22 6ιυg και 3|lo5l2o22.

Π6ρoι - μ6oα - ερευυητιΙ(ι1 ερyαλεiα

Mε oυuαuτfσειζ τoυ Δlντfi, με απoφιioειq Toυ Συλλ6γoυ Διδαακ6uτιυu, με τou Eκπρ6αιυπo Γou6ιυu και Kηδεμ6uαru

μαΘητιiυ/τριιi-lu του o26oλεiου. oι oικοuoμικοι π6ρoι θα προ6λθoυll αΠo τα ταμεiα τηq Περιφ6ρειαg Ιoυiα-lu Nηoιυu,
τηg Σ1oλικηg Eπιτρoπηg Δ/Θμιαg Eκπ/oηg Δημoυ Aργooτολioυ.

Kριτriρια επιτυ1iαg τηg Δρ6oη9

Mε διαμ6ρφαloη πρoτιloεωu - o26εδiωu για τηυ απoτελεoματικ{ βελτiα-loη τιr.lu τε2guικιbu εκκρεμοτl]ταru καθιig και
για τη πρooΘηκη ΙΙρoKατ αfΘουααg (12-15τμ).

Διαδικαo(εg αξιoλ6γηoηζ τηζ Δρι1oηg

M6oω τoυ ημερoλoγioυ τoυ Δ/ντη,6πoυ θα καταγρ&φοuται 6λε9 οι αΙΙοστολ69 τιοu o1gετικιilu εγγpdφο'lu, οι
oυuαuτηαειq με τουζ αρμ6διου9 Φoρεiq Και oτι &λλo κριΘεi απαραiτητo.

Aυατρoφoδ6τηoη - Πρoτιiοειq ΣEE

H oυγκεκριμ6uη Δριioη πληροi τιg πρoδπoθ6αει9 τηg επικεtμευηg uoμoθεoiαg.

B. Yλοπoiηoη τηq Δρftσηq

Περιγραφli

oι εu6ργειεq πoυ 61oυu γiuει ι,lg πρoq Tηll επiλυoη τoυ KατεσΤραμμ6υoυ oδooτριilματoq, τωu τε1Eυικιiru

εκκρεμoτητωu Kαι του αιτηματog πρooθηκηq υ6α9 αiΘoυααg εiuαι oι παρακιiτιυ:

1. Α-uooτoλη εγγρdφoυ με Aρ. Πριυτ.: o43lo4.o2.2o22, με θ6μα τηu d.μεαη απoκατιioταση τoυ
I<ατεστραμμ6υoυ oδooτριilματog στη KεuτριKη εiαoδο του ο1oλεioυ, 1dραξη λιυρiδωu διιiβαoηg τι^lu πεζιbu με τιq
o1ετικ69 πιυακiδεg αημαuoηg και τoποΘ6τηση φαyαριιi.lu πoυ αuαβooβfuoυu f με διακ6πτε9, ΙΙρoq τηυ Περιφ6ρεια
Ιouiι,ll.l Nηαι,lu-Γραφεio Auτιπεριφερειιiρχη Kαι KoιlroΠoiηoη ατη Δ/Dση Δ/θμιαg Εκπ/oηq N' Kεφ/uiαq.

2. Απooτoλ{ εγγρftφου με Αρ. Πριυτ.: o44to4.o2.2o22, με θ6μα τηu εΙτιKαιρoπoiηoη τιυυ επικiuδυuιυu
τε1uικιiu εκκρεμοτητα]ι; Kαι τoυ αιτηματog πρooΘηκηg u6αg (προκατ) αiθoυoαg.

Πρooιυπικ6q εΙΙιKoιιrωuiεg του Δ/uτη πoυ αφoρoιiυ τo υπ' αριΘμ6 6γγραφο με Aρ.Πρα-lτ-:. o43lo2l2o22, i1ταν oι'
παρακιiτω:

1_. Στιg t4lo2l2o22 Tηλεφα)ι)ιKη εΠιKoιuωlriα Kαι αΠoστoλη SmS στou
Auτιπεριφερει&ρχη Ιouiιυu Nηoωu.

2. Στιg 0\lo3l2o22 ΤηλεφωuιKη εΓΙιKoιDωuiα με Tol, πρ6εδρo Kοιu6τηταq



Φαρακλdτωu. To 6ργo θα υλοποιηΘεi τou ΙoYNΙo -ΙoYΛΙo 2022.
Πρooωπικ6q εΙΙιKoιpωuiεg του Δ/uτ{ πoυ αφορoliu το υπ'αριθμ6 6γγραφo με Αρ. Πρωτ..: 044/02/2022', ηταu oιπαρακιiτιυ:

Στιg 1'4102/2022 πραyματοποιηθηκε επiαKεΨη oτo Γραφεiο τηq Tεxuικξg
Yπηρεαiαq Toυ Δημoυ Αργooτoλioυ και oυζητηση με τoμ Πρoιατ&μεΙ/o, oxετικη
με τηu επιoκευη τι'lν 2 εξωτερικιilu τoixιυΙ, τoυ κτιρioυ.
Στιg 1"5102 6γιuε τηλεφιυuικη επικoιuωuiα με τou Δημαρxo Αργooτoλiου Kαι μετοu πρ6εδρo τηg Σxολικηg Eπιτρoπηg Δ/θμιαg E/κπoηg Δημoυ Αργοoτoλioυ, γιατηΙ/ ιKαuoπoiηoη του αιτημαToq τoπoθ6τησηζ ΙΙρoKατ αiΘoυσαζ για τo ΞEΠ ατo
α2goλεio.

Στιg 1'6102 6γιuε επiακεψη oτo o2goλεio τoυ Πρo6δρoυ Tηq Σxoλικηg Eπιτρoπηg
Δ/θμιαg Eκπ/αηg Δημoυ Αργooτολioυ για αυτoψiα"
Στιg 0B/o3Ι2022 ατι1λθηκε SmS στηl, Πoλιτικ6 Mη2gαuικ6 τoυ Δημoυ, υπεr1θυuη
για τop προυπoλογιoμ6 τωu 6ργω1, εΙIισKευιbν, για αυuftDτηση oτo o2Eoλεio.

Γ. Απoτiμηση τηq Δρfr'οηg

Aλλαy€g oε o1gliοη με τoυ αρxικ6 αxεδιαoμ6 (εφ6αoυ υπηρξαυ)

Τo xρouoδιιlγραμμα τωu εργασιιiu oτηυ αoφαλτ6ατρ(Ι)ση τoυ τμηματog τoυ δρ6μoυ μπροoτ& αΠo τo ο1oλεiο, ατηxiραξη λωρiδαg διι1βαoηg πεζιbν' τιg αxετικ6g πιuακiδεg με τα oηματα τoυ KoK Kαι τα φαuιiρια που Θααuαβooβηuoυu 61oυu υπιiρξει αλλαγ6q.

Arιoτελ€oματ(Ι τηζ Δριiοηq

Tα απoτελ6σματα αΙIo τιq εu6ργειεg ωq ΙΙρoq τηu επiλυoη του KατεσΤραμμ6uου oδooτρdrματoζ, τα)υ τεxυικιδuεκκρεμοτητ(υu Kαι του αιτηματoq πρoαΘfκηg u6αg αiΘoυoαg εiuαι oι rrαρακιiτιυ:

L' Tο 
'iργo 

αoφαλτ6στρ(rσηq 6xει εγκριΘεi απo τηu Περιφ6ρεια Ιopiο:p Nηoιυu και
θα υλοπoιηθεi τo δι6oτημα Ιoliuιo-Ιοliλιo 2022. Eπioηg τηl, αγoριi τιυu
φαuαριιilu με διακ6πτε9 η φαuαριιiru πoυ αuαβooβηuoυu, θα επιμεληΘεi ο Δημog
Aργooτολioυ.

Tα απoτελ6σματα μετι1 τιg πρooα-lπικ69 επLκoιuωuiεg του Δ/υτη πoυ αφορoδu τo υΠ'αριΘμ6 6γγραφo με Αρ.Πρωτ..: 044/o2l2o22,'i1ταν oι παρακιiτιυ:

1' Θα γiuει πριbτα πρoκηρυξη για τηD επισκευη τιυu τoixωD τoυ οxoλικoli κτιρ[oυ
(μικρηg κλιμακαC). Tηu ευθ6uη θα 62gει το Γραφεiο τηg Tεxuικηg Yπηρεoiαq τoυ
Δημoυ Aργooτoλioυ.

2. t7 τoπoθ6τηση Tηζ ΠρoKατ αιθoυoαg για τo EΕΠ,6xει απoφααιατεi αρχ6q
Ιoυuiου 2o22 και θα γiuει με γερα116 oτη θ6oη τoυ θερμοκηπiου. Tο θερμoκηπιο
αΙΙoμαKρ6uθηκε στιq 2\lo5/2022. Η πρoκατ αiθoυoα (3x6:1Bτ.μ.) υπι1ρxει oτo
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ΓΙρ6ηΙ, 4ο Δημoτικ6 oxoλεio Aργooτoλiου και 6xουu ηδη oλοκληρωΘεi oι
τελευταiεq γραφειoKρατιK6g διαδικαoiεg για uα τoπoθετηθεi oτo oxoλεio.

Bαθμ6g επiτευξηg τιυu ατ6γιυu πoυ ε[1αυ τεΘε(

Παριiμετρoι πoυ διευκ6λυuαu τηu επ[τευξη τωr, ατ61ιυυ

H απooτoλη τωu σχεTιKιiu εγγριiφ<,-lu αλλιi Kαι oι προotυπικ6g επαφ6g-γuιυριμiεg τoυ Δ/uτη τoυ ηgoλεiου με
εκπρooιirπoυq τηq Περιφ6ρεια9 Ιouiιr.lu Nηααlυ Kαl τoυ Δημoυ Aργοoτoλioυ, βοηθηοαu uα εΙΙιταγ21υuθεi η λ{ψη
το-lu απoφ&oεωu. Σημαυτικη βαρliτητα δ6θηκε κυρiο-lg oτηu αoφ&λεια τωu μαΘητιilu/τριωu Kαι εκπαιδευτικιi-lι-, που
κρfθηκε αuαγκαio ι.lα επιλυΘεi τo αυuτoμ6τερo δυuατ6.

Δυoκoλiεg Πoυ ΙΙαρoυσιioτηrιαυ

oι δυoκoλiεq Που ΙΙαρoυoι&oτηκαu ηταu κυρiιυq στηu €uτοuη γραφειoκρατiα τ6αo απo πλευρfrg Περιφ6ρεια9
Ιoνiι'lν Nηoαlu 6αo και απο πλευριig Δι]μoυ Aργooτολioυ- To πιo oημαuτικ6 εiuαι 6τι λf1φθηκαu oι απoφι1oειζ για
τηu τοπoθ6τηση τηq ΠρoKατ αiθoυααg με τελικ6 εμβαδ6u 1-8 τ.μ" (3X6), oτη Θ6'αη του Θερμοκηπiου καΘιilg Kαι τo
ι1ργο τηq ααφαλτ6oτρωσηq με τα φαυ&ρια ηλιακιi η με διακ6πτεq για τη διdβααη πεζιilu" Απo τοu Δημo
Aργooτoλioυ, θα αuαζητηΘεi o εργoλdβog για τηu επιoκευf τoυ εξιυτερικo6 τoi2goυ του κτιρioυ-μιKρfiζ κλiμακαg_
με ΙΙιo o6υτoμεg διαδικαoiεg. Πιθαυ6υ απ6 τo φΘιu6πιυρο 2o22 Θα ξεκιu{oει το 6ργo, επειδη το διιiατημα τηg
&uoιξηg Kαι τoυ καλoκαιριο6 οι εργoλιiβoι oικoδoμιilu 61oυu τη περιoo6τερη εργαoiα.

Yλικ6 πoυ παριi1Θη ιi αξιoπoιηΘηκε :

Oι φωτoγραφiεg πoυ oτιiλΘηκαu απ6 τo επικiuδυυo oδ6oτραlμα, η 6λλειψη τηg απαραiτητηg oημαuσηζ Και η
αυτoψiα στoυζ κατεατραμ6υoυ9 εξωτερικolig τoi1oυg, απoτελorlu crημαuτικιi oτοι16εiα πoυ μπoρo6u uα
χρησιμoΠoιηΘoιiu ωg μ6αo πiεoηg, αu υπιiρξει u6α καθυατfρηoη oτη oλoκληρα)ση τ(rυ 6ργιοu.

Eπιμoρφιirοειζ ΙΙου τυ16υ υλorroι{θηκαu στo nλαiαιo τηg Δριiοηg

Πρoτιiιoειg για αξιoποiηση τ{rl, πραrτικιirυ πoυ αuαπτli2gΘηκαυ oτo πλαiοιo τηg Δριiοηq

Πρoτιiαειg yια αlrαyΙ((Ι(εg επιμoρφ<ilοειg οτo πλαiιrιo τηg δρd'οη9

Πρoτιiοειg για oυu6xιoη τηg ΔρftαQζ/ 1lια υ6ε9 Δρι1oει9 τo επ6μευo €τog

Θα ευτατικoποιηθoδυ oι προoπd.Θειεq αΠο rrλευρι1 gτου Δ/uτη τoυ o1ολεiου oε περiπτα-loη καΘυoτ6ρηoη9 τιυu
6ργωu. To θετικ6 oτoι1εio που 6,1ει πρoκδψει εiuαι 6τι 61oυu αποφαoioει απ6 τoι-l Δημo Αργoατoλioυ uα γiuει τo
6ργo.


