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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 
 «Έγκριση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων 

Αιγαίου 2007-2013 των εξής Έργων : 

α) 12/ θέσιο Γυµνάσιο Κω. 

β) Προσθήκη Γυµναστηρίου – Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων και τριών 

ειδικών αιθουσών για εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής - Χηµείας και 

Βιβλιοθήκης στο Σχολικό Συγκρότηµα Απερίου Καρπάθου  

γ) Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα – Όλυµπος (Υποέργο: Εργασίες 

οδοστρωσίας κι ασφαλτόστρωσης οδού)», για συζήτηση στο Περιφερειακό 

Συµβούλιο. 

 

               Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στα πλαίσια της αρµοδιότητάς της έχει   

ωριµάσει προτάσεις  για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων 

Αιγαίου 2007-2013 των εξής έργων: 

 

• «12/ θέσιο Γυµνάσιο Κω»  

• «Προσθήκη Γυµναστηρίου – Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων και τριών 

ειδικών αιθουσών για εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής - Χηµείας και 

Βιβλιοθήκης στο Σχολικό Συγκρότηµα Απερίου Καρπάθου»   

• «Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα – Όλυµπος (Υποέργο: Εργασίες 

οδοστρωσίας κι ασφαλτόστρωσης οδού)» 

 

• 12/ θέσιο Γυµνάσιο Κω 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης είναι 2.180.000,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής : Εργολαβία – Κατασκευή 



κτιρίου 2.152.748,43 €, σύνδεση µε ∆ΕΗ 15.000,00 €,  σύνδεση µε ύδρευση - 

αποχέτευση 12.251,57 €. 

Το υποέργο που αφορά στην Εργολαβία – Κατασκευή του σχολικού κτιρίου έχει 

δηµοπρατηθεί και το σχολικό κτίριο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. 

Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή του νέου 12/θέσιου Γυµνασίου (µε τον 

περιβάλλοντα χώρο) στη πόλη της Κω δυναµικότητας 360 µαθητών. Το σχολικό 

κτήριο κατασκευάζεται στη περιοχή "Λάµπη" του οικισµού Νέας Αλικαρνασσού σε 

οικόπεδο (Κ.Μ. 2955 Γαιών Εξοχής) έκτασης 5.812,00 µ², ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κώ. 

Το κτήριο  είναι διώροφο µε συνολικό ύψος από το διαµορφωµένο έδαφος 7,50 

µ., κάλυψη 1596,67τ.µ. και δόµηση 2.214,2 τ.µ. Το ισόγειο καταλαµβάνει επιφάνεια 

1391,16 τ.µ. και θα φιλοξενεί έξι αίθουσες διδασκαλίας, τα γραφεία διδασκάλων της 

γραµµατείας και του διευθυντή, τη βιβλιοθήκη την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 

βοηθητικούς χώρους, το λεβητοστάσιο και τους χώρους υγιεινής. Η συνολική 

επιφάνεια των Η/Χ  είναι 205,51 τ.µ.. Ο όροφος καταλαµβάνει επιφάνεια 823,04 τ.µ. 

και θα φιλοξενεί τις υπόλοιπες αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια. Ο όγκος του 

κτηρίου είναι 8.834,41 κ.µ.  

 

• Προσθήκη Γυµναστηρίου – Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων και τριών 

ειδικών αιθουσών για εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικής - Χηµείας και 

Βιβλιοθήκης στο Σχολικό Συγκρότηµα Απερίου Καρπάθου 
 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης είναι 810.000,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής : Εργολαβία - Κατασκευή 

κτιρίου 791.633,10 €, σύνδεση µε ∆ΕΗ 10.000,00 €, σύνδεση µε ύδρευση - 

αποχέτευση 8.366,90 € 

Το υποέργο που αφορά στην Εργολαβία – Κατασκευή του σχολικού κτιρίου έχει 

δηµοπρατηθεί και το σχολικό κτίριο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. 

Το έργο αφορά Προσθήκη κατ' Επέκταση νέου ∆ιώροφου Σχολικού Κτιρίου. Το 

νέο κτίριο έχει εµβαδόν ισογείου 380,31µ2, Α΄ ορόφου 380,31µ2. και υπογείου 

98,08µ2.  Οι χώροι που προβλέπονται σε κάθε όροφο είναι: 

 
 

Υπόγειο: Περιλαµβάνει την εγκατάσταση όλων των ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων του νέου κτιρίου στο χώρο αυτό, καθώς και την εγκατάσταση του 

µηχανοστασίου του ανελκυστήρα κάτω από το κλιµακοστάσιο. Επίσης υπάρχουν 

αποθηκευτικοί χώροι για την λειτουργικότητα της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 

ισόγειο. 
 



Ισόγειο:  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων (εµβαδόν 183.94 µ2), αποδυτήρια αγοριών, 

κοριτσιών και αποχωρητήρια αγοριών, κοριτσιών και Α.Μ.Ε.Α. 
 

Α' όροφος: Στον όροφο αυτό υπάρχουν τρεις κύριοι χώροι διδασκαλίας, η αίθουσα 

πληροφορικής (εµβαδόν 77.40 µ2) , το εργαστήριο φυσικοχηµείας (εµβαδόν 

77.40µ2) και η βιβλιοθήκη (εµβαδόν 64.80 µ2). Έχουν προβλεφθεί επίσης 

αποχωρητήρια (W.C.) αγοριών / κοριτσιών και Α.Μ.Ε.Α. Έχει ληφθεί υπ' όψη ο 

κανονισµός πυρασφάλειας του Κτιριοδοµικού Κανονισµού όσον αφορά τις εξόδους 

κινδύνου του σχολικού κτιρίου στο ισόγειο  και στο Α' όροφο 

Θα γίνει διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (προαύλιο ∆ηµοτικού σχολείου) 

στην στάθµη εσόδου του Α' ορόφου και στην στάθµη εσόδου του ισογείου (χώρος 

στάθµευσης) µε κεκλιµένα επίπεδα πρόσβασης, ειδικά για την πρόβλεψη 

πρόσβασης Α.Μ.Ε. 

 

• Βελτίωση επαρχιακής οδού Σπόα – Όλυµπος (Υποέργο: Εργασίες 

οδοστρωσίας κι ασφαλτόστρωσης οδού) 
 

Ο προϋπολογισµός της πρότασης είναι 1.821.756,49 € (συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ) Το έργο έχει δηµοπρατηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Το έργο αφορά  στις εργασίες που ολοκληρώνουν την κατασκευή της επαρχιακής 

οδού Σπόα – Όλυµπος στη νήσο Κάρπαθο. Οι εργασίες εκτείνονται σε µήκος 15.500 

µ. περίπου. 

       Πιο συγκεκριµένα  στην πρόταση  περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

       α) Εργασίες οδοστρωσίας µε την κατασκευή υπόβασης και βάσης από θραυστό 

υλικό λατοµείου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, συνολικού πάχους 20 εκατ.. 

       β)  Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας, κατηγορίας ΠΤΠ Α265 

πάχους 0.05µ. 

       γ) Τοποθέτηση πινακίδων (κατακόρυφη σήµανση), διαγράµµιση οδοστρώµατος 

και τοποθέτηση πλαστικών ανακλαστήρων. 

       δ)  Τοποθέτηση µονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας τύπου ΜΣΟ-1. 

      Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε για την έγκριση υποβολής 

των προτάσεων  για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων 

Αιγαίου 2007-2013 των παραπάνω έργων. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
 

ΧΧΑΑΤΤΖΖΗΗ∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΙΙΟΟΣΣ 



 


