ΑΔΑ: Β445ΩΚ9-Ι74

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΙΑΘΩΛΗΑ

ΓΖΚΟ ΚΟΛΔΚΒΑΗΑ
ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 6/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 66/2012
«Πεξί πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Πξνζζήθε – Δπέθηαζε Τπάξρνληνο Θηηξίνπ Γπκλαζίνπ
Γ.Δ. Κνιάωλ» θαη ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην Π.Δ. Πξόγξακκα
«Γπηηθήο Διιάδαο- Πεινπνλλήζνπ – Ηνλίωλ Λήζωλ 2007 – 2013» Άμνλαο
πξνηεξαηόηεηαο 08 : «Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη πνηόηεηα Εωήο Πεινπνλλήζνπ»
θωδηθόο πξνηεξαηόηεηαο 75 – «Τπνδνκέο ζηνλ Σνκέα Δθπαίδεπζεο» ν νπνίνο
ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΣΠΑ (Δπξωπαϊθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο)».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο έμη (06) ηνπ κελφο Καξηίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Σξίηε θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 6/01-03-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΛΣΔ
ΑΠΟΛΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο
Πξφεδξνο Γ..
1.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξφεδξνο Γ.. 2.
Καξνχζεο Υαξάιακπνο
3.
Κέληεο Γεψξγηνο
Γξακκαηέαο Γ..
3.
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
4.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Αληηδήκαξρνο 4.
Θξππσηφο Παλαγηψηεο
5.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
6.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
8.
νπξιάο Ησάλλεο
Αληηδήκαξρνο
9.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
10. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
11. Θαινγεξίλεο Ζιίαο
12. Ιχξαο Υαξάιακπνο
13. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
16. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
17. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
18. Κηραιφπνπινο Κηραήι
19. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
20. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
21. Υαξακήο Αληψληνο
22. Υξηζηάθνο ηαχξνο
23. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, Φπρνγπηφο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειψλαο, Κπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο,
αξκπάλεο Ιάκπξνο Σ.Θ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ.
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Θνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο Σ.Θ. Θππαξηζζίνπ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Θ.
Κεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Θ.
Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Παληαλάζζεο,
αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Θ. πθέαο, Θιεξνλφκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ.
Φαξαθινχ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην έθην (6ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ησάλλε Θνιιηάθν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Ο Γήκνο Κνλεκβαζηάο, έρνληαο ψξηκε ηε κειέηε «Πξνζζήθε – Δπέθηαζε Τπάξρνληνο
θηηξίνπ Γπκλαζίνπ Γ.Δ Κνιάσλ» πξνγξακκαηίδεη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην
πιαίζην ζην Δ.Π Πξφγξακκα «Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ – Ηνλίσλ Λήζσλ 2007-2013».
To έξγν αθνξά ζηελ επηζθεπή ησλ θζνξψλ ηνπ πθηζηάκελνπ γπκλαζίνπ θαη ζηελ
πξνζζήθε ζε απηφ ηνπ λένπ γπκλαζηεξίνπ θαη ησλ ζπλνδψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ ΓΔ Κνιάσλ
ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο. Σν νηθφπεδν κε εκβαδφλ Δ=6510,10m² φπνπ βξίζθεηαη ην πθηζηάκελν
γπκλάζην θαη νη πξνβιεπφκελνη λένη ρψξνη (γπκλαζηήξην θηι) βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο
ηειεπηαίαο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ πφιεο ησλ Κνιάσλ, ζηνλ ηνκέα Β (δψλε θνηλσληθνχ
ζπληειεζηή) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ΘΦ 173.
πγθεθξηκέλα:
Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ λένπ γπκλαζηεξίνπ ζε ζρήκα νξζνγσλίνπ
παξαιιεινγξάκκνπ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ ζέζε ηνπ ππάξρνληνο ππφζηεγνπ πνπ έρεη
ππνζηεί πνιιέο θζνξέο θαη έρεη θξηζεί ζηαηηθά επηθίλδπλν.
Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη ε θαηεδάθηζε ησλ WC, απνδπηεξίσλ (πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
πνηέ), γξαθείν γπκλαζηνχ θαη κηθξήο απνζήθεο, ηα νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο παξνπζηάδνπλ ηφζεο
πνιιέο θζνξέο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε κε ινγηθφ θφζηνο απνθαηάζηαζή ηνπο. ηε ζέζε απηψλ,
πξνβιέπνληαη WC, γξαθείν γπκλαζηνχ, θπιηθείν (πνπ δελ ππάξρεη ζήκεξα). Οη λένη ρψξνη ζα
βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην λέν γπκλαζηήξην θαη ζα δηαηαρζνχλ ζην ρψξν ζε κνξθή Γ ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε νηθνλνκία ρψξνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ λέσλ
εγθαηαζηάζεσλ.
ηελ ππάξρνπζα κειέηε πξνβιέπεηαη επίζεο ε επηζθεπή θζνξψλ ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ Γπκλαζίνπ φπσο επηδηφξζσζε νπιηζκψλ, απνθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ, ρξσκαηηζκνί,
αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θ.ι.π., ε θχηεπζε λέσλ δέλδξσλ, θαη ε βειηίσζε ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ γπκλαζίνπ ψζηε λα βειηησζεί ε αηζζεηηθή θαη ε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο σο εληαίν ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ.
Κνξθνινγηθά ην ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο ελφηεηεο.
Tν θηίξην 1 (πθηζηάκελν πξνο επηζθεπή γπκλάζην) πεξηιακβάλεη:
Τπφγεην: ην ππφγεην βξίζθνληαη ε αίζνπζα ηερλνινγίαο, κία αίζνπζα δηδαζθαιίαο, θαη ην
ιεβεηνζηάζην / απνζήθε. Ζ κεηάβαζε ζην ηζφγεην γίλεηαη απφ ην βφξεην θιηκαθνζηάζην.
Ηζφγεην: ην ηζφγεην, βξίζθνληαη πέληε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη νη αίζνπζεο:
κνπζηθήο, θπζηθήο θαη ππνδνρήο (πνιιαπιψλ ρξήζεσλ), ην εξγαζηήξην θπζηθήο – ρεκείαο, ην
ακθηζέαηξν θαη WC. Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ φξνθν πξαγκαηνπνηείηαη απφ δχν θιηκαθνζηάζηα.
Όξνθνο: ηνλ φξνθν, ιεηηνπξγνχλ πέληε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα γξαθεία ηνπ δηεπζπληή
θαη ησλ θαζεγεηψλ, ην αξρείν, κηα απνζήθε θαη ηα δχν θιηκαθνζηάζηα.
Tν θηίξην 2 πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζηε ζέζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ δπν νξφθσλ πνπ
θαηεδαθίδεηαη, θαη πεξηιακβάλεη ζην ηζφγεην ηα w.c ησλ καζεηψλ, ηα απνδπηήξηα, ην γξαθείν
ησλ γπκλαζηψλ θαη ην εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην θαη ζηνλ Α’ φξνθν θπιηθείν θαη ηξαπεδαξία κε
επίπεδε ζηέγαζε.
Σέινο ην θηίξην 3 απνηειεί ην λέν γπκλαζηήξην πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ ζέζε ηνπ παιαηνχ
αθαηάιιεινπ γπκλαζηεξίνπ πνπ θαηαξγείηαη.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε ιήςε απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ
ππνβνιή αίηεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην Δ.Π Πξφγξακκα «Γπηηθήο Διιάδαο – Πεινπνλλήζνπ
– Ηνλίσλ Λήζσλ 2007-2013» Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 08: «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα
Εσήο Πεινπνλλήζνπ» θσδηθφο πξνηεξαηφηεηαο: 75 – «Τπνδνκέο ζην Σνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο» ν
νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο),
πξνυπνινγηζκνχ 1.850.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%.
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Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε
ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010 θαη
κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα

Θαη κε ηε ζεηηθή ςήθν ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γ.Θ. Κνιάσλ θ. Θνληνζηαζάθνπ Δπζπκίνπ.
Σελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην Π.Δ. Πξφγξακκα «Γπηηθήο ΔιιάδαοΠεινπνλλήζνπ – Ηνλίσλ Λήζσλ 2007 – 2013» Άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 08 : «Αεηθφξνο Αλάπηπμε
θαη πνηφηεηα Εσήο Πεινπνλλήζνπ» θσδηθφο πξνηεξαηφηεηαο 75 – «Τπνδνκέο ζηνλ Σνκέα
Δθπαίδεπζεο» ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΣΠΑ (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο», ηνπ έξγνπ « Πξ ν ζζ ή θ ε – Δ πέ θ η α ζε Τ πά ξ ρ ν λη ν ο θ η η ξ ί ν π Γ πκ λα ζί ν π Γ . Δ
Κν ιά ωλ» πξνυπνινγηζκνχ 1.85
50.000,00 € ζ πκπεξηια κβαλνκ έλνπ Φ .Π.Α. 2 3%.
Ζ Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 66/2012.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνχινο πχξνο
Κέληεο Γεψξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Θ. Κνιάσλ
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ησάλλεο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Ιχξαο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
Κηραιφπνπινο Κηραήι
Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Υαξακήο Αληψληνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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