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« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ » 

 
 
 
ΕΝΤΑΞΗ  ΠΡΑΞΗΣ  
 
 

                                                  31 – 10 – 2016  
Με την  αρ.   4728/31-10-2016  απόφαση  ένταξης   της  Πράξης  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ » με Κωδικό ΟΠΣ 5002231. 

 
ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ  
 

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ » 

 
 
ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 
  ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  

 
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 

 
  ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  

 
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

1.626.000,00 € 

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

                                     1.626.000,00 €  
 
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 
 

  Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης 
διδακτηρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Ειδικού Δημοτικού 
Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου. Η ανέγερση θα γίνει σε οικόπεδο στο 
Δ.Δ. Λυγιά του Δήμου Ναυπάκτίας σύμφωνα και με την αρ. πρ. 125751/26-08-
2016 διαπιστωτική πραξη μεταβίβασης ακίνητηης και κινητής περιουσίας του 
6ου Δ.Σ. (ΑΔΑ : 7ΑΛΟΡ1Φ-ΥΞΓ ) , σε έκτασης 8.000 μ2, όπου ήδη έχει 
ανγερθεί το 6ο Δημ. Σχολείου Ναυπάκτου. Το προς ανένερση Διδακτήριο του 
Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου, περιλαμβάνει 7 αίθουσες διδασκαλίας, 
εργαστήρια, (Φυσικοθεραπείας, Σωματογνωσίας, Χειροτεχνίας, Πηλού, Μικρής 
κατοικίας κ.α.) βιβλιοθήκη, χώρους λογοθεραπευτή και ψυχολόγου, γραφεία 
δασκάλων, Δ/ντού, Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων που θα χρησιμοποιείται και 
ως γυμναστήριο και χώρος εστίασης, καθώς και αποθηκευτικούς και λοιπούς 
βοηθητικούς χώρους, ενώ ο Πολυδύναμος Χώρος εισόδου (Ε=150 μ2) 
ενδείκνυται για την κατά περίπτωση ανάπτυξη διάφορων δραστηριοτήτων. 
Επίσης στο σύνολο προβλέπεται και μικρό Υπόστεγο. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
θα είναι δυνατή η χρήση και ορισμένων εγκαταστάσεων του 6ου Δημοτικού 
Σχολείου που θα βρίσκεται στον αυτό αν και σαφώς διαχωρισμένο χώρο. Επί 
πλέον προβλέπεται η δυνατότητα της καθ' ύψος επέκτασης (τμηματικά) και 
την ανάπτυξη νέων χώρων και δραστηριοτήτων. Τα συνολικό εμβαδόν του 
κτιρίου είναι 1154,69 μ2 (1035,89 στο ισόγειο και 118,80 μ2 στο υπόγειο), ενώ 
προβλέπεται μικρό υπόστεγο (απαραίτητο λειτουργικό στοιχείο για τον 
συγκεκριμένο τύπο σχολείου), περίπου 50 μ2 να αναπτυχθεί στον αύλειο 
χώρο. Η προβλεπόμενη δυνατότητα προσθήκης καθ' ύψος είναι 316 μ2 
περίπου.Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η γενική μόρφωση του αύλειου 
χώρου. Ετσι το Σχολείο θα μπορεί να ανταποκριθεί κατ' ελάχιστον στις 
σύγχρονες απαιτήσεις κτιριακών υποδομών για το συγκεκριμένο τύπο 
σχολείου. 
    

 
ΣΤΟΧΟΙ  

 

Η  πραξη  συμβαλεί   στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση  των   παιδιών   με  αναπηρία. 
Επίσης συμβάλει στην     επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων των  παιδιών  αυτών. 



 
                                                        ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  
 

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1478 
 
http://www.nafpaktos.gr 
 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
ΤΟ  ΕΡΓΟ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟ  ΣΤΑΔΙΟ     ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1478


 



 

 
 

 


