ΝΕΟ ΚΣΘΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ – ΧΕΣΙΚΘ ΑΛΛΘΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
(ςυμπεριλαμβάνεται θ αλλθλογραφία που αφορά τα μπαλϊματα του παλαιοφ κτθρίου)
29-06-2001 Ζγγραφο των διευκυντϊν του ΓΕΛ (Εμμανουιλ Μαλακράκθσ) και του ΕΠΑΛ (Γιϊργοσ
Ξθρουχάκθσ) προσ Διμο όπου αναφζρονται ανεπάρκειεσ ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα.
27-11-2002 Ζγγραφο του υποδιευκυντι του ΕΠΑΛ (Ηαχαρίασ Ανδρουλάκθσ) προσ Διμο για ςοβαρά
προβλιματα του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ που ςτεγάηει ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.
26-02-2003 Ζγγραφο του διευκυντι του ΕΠΑΛ (Γιϊργοσ Ξθρουχάκθσ) προσ Διμο για ςοβαρά
προβλιματα του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ.
14-05-2003 Ζγγραφο του Διμου (Ανδρζασ Βαρουχάκθσ) προσ ΟΚ (Οργανιςμό χολικϊν Κτθρίων) με
αίτθμα χρθματοδότθςθσ για επιςκευζσ ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα αξίασ 880.000€.
04-11-2003 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο (με κοινοποίθςθ ςε
βουλευτζσ Νομοφ, νομάρχθ, ςυλλόγουσ γονζων κτλ.) όπου ηθτείται να ξεκινιςουν ενζργειεσ
για νζο κτιριο, κακϊσ όπωσ αναφζρεται, ο διμαρχοσ υποςχζκθκε προφορικά οικόπεδο του
Διμου (Οικοδομικό Σετράγωνο Ο.Σ. Γ267, οικόπεδο 01Ν) μεγζκουσ περίπου 3 ςτρεμμάτων.
10-11-2003 Άρκρο «ΗΘΣΕΙΣΑΙ ΣΕΓΘ» του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) ςτουσ ΝΕΟΤ
ΟΡΙΗΟΝΣΕ όπου αναφζρεται θ ανάγκθ νζου κτθρίου. Σο άρκρο τελειϊνει με τθ φράςθ «Ο
διμαρχοσ και άλλοι φορείσ, ςε επαφζσ που είχαμε, εξεδιλωςαν τθν κατανόθςι τουσ και
υποςχζκθκαν τθν προϊκθςθ του αιτιματοσ. Κδωμεν.»
19-11-2003 Ζγγραφο του Διμου προσ ΟΚ όπου αναφζρεται ότι διατίκεται οικόπεδο 3,5 ςτρεμμάτων
για ανζγερςθ νζου κτθρίου για το ΓΕΛ.
11-12-2003 Ζγγραφο του ΟΚ (Μανϊλθσ Μπαλτάσ) προσ Διμο όπου αναφζρεται ότι αρμοδιότθτα για
καταςκευι νζων κτθρίων ζχουν οι Νομαρχιακζσ αυτοδιοικιςεισ (ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ
αναλαμβάνει ο ΟΚ αλλά και πάλι με χρζωςθ των πιςτϊςεων τθσ ςυγκεκριμζνθσ
Νομαρχίασ).
26-01-2004 Ζγγραφο των διευκυντϊν του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) και του ΕΠΑΛ (Γιϊργοσ
Ξθρουχάκθσ) προσ το Διμο όπου αναφζρονται ςοβαρά προβλιματα κζρμανςθσ ςτο
ςυγκρότθμα και επιςυνάπτεται ζκκεςθ των μθχανολόγων τακόπουλου Γεωργίου και
Ψωματάκθ Μανϊλθ.
17-02-2004 Ζγγραφο του Διμου προσ Νομαρχία όπου ηθτείται να ελεγχκεί το ςυγκρότθμα των
ςχολείων από άποψθ επικινδυνότθτασ και λειτουργικότθτασ λόγω αιτιματοσ των μακθτϊν
που ζχουν προχωριςει ςε κατάλθψθ.
19-10-2004 Ζγγραφο των διευκυντϊν του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) και του ΕΠΑΛ (Γιϊργοσ
Ξθρουχάκθσ) προσ Διμο όπου αναφζρονται κτθριακά προβλιματα ςτο ςχολικό
ςυγκρότθμα.
11-11-2004 Ζγγραφο του Διμου (Ανδρζασ Βαρουχάκθσ) προσ Νομαρχία να προχωριςει ςε ζλεγχο των
ςχολικϊν κτθρίων.
15-11-2004 Ζγγραφο του Γραφείου Β/κμιασ Εκπ/ςθσ (Γεϊργιοσ τακόπουλοσ) όπου ηθτείται από τθν
Πολεοδομία τθσ Νομαρχίασ να απαντιςει και να ενεργιςει ςτα αιτιματα των διευκυντϊν.
19-11-2004 Ζγγραφο του νομάρχθ (Γιϊργοσ Κατςανεβάκθσ) προσ Διμο όπου αναφζρεται ότι θ
ανζγερςθ νζου κτθρίου για το ΓΕΛ ζχει μπει ςε μελλοντικό προγραμματιςμό αλλά οι ζωσ
τϊρα πιςτϊςεισ από τον ΟΚ δεν αρκοφν οφτε για τθν ολοκλιρωςθ των τρεχουςϊν
δθμοπρατθμζνων ζργων. Για τθν ςυντιρθςθ των κτθρίων αναφζρει ότι θ αρμοδιότθτα
χρθματοδότθςθσ ανικει ςτουσ Διμουσ.
07-12-2004 φνταξθ προκαταρκτικοφ τεχνικοφ δελτίου του αναπτυξιακοφ ςυνεδρίου Ν. Χανίων 2004
από διευκυντι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ (Νικόλαοσ Βεςτάκθσ) και διευκυντι Γραφείου Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ (Γεϊργιοσ τακόπουλοσ) για ζργο καταςκευισ χολικοφ Κτθρίου ςτθν Κίςςαμο για

το ΓΕΛ (ςτο ςθμείο περί ωριμότθτασ του ζργου αναφζρεται ότι ο Διμοσ ζχει ιδθ
παραχωριςει οικόπεδο 3 ςτρεμμάτων).
21-12-2004 Ζγγραφο–Ζκκεςθ αυτοψίασ μθχανικϊν τθσ πολεοδομίασ τθσ Νομαρχίασ (τζλιοσ
Πατρικάκθσ) όπου ςυςτινονται άμεςα επιςκευζσ.
17-01-2005 Ζγγραφο τθσ πολεοδομίασ τθσ Νομαρχίασ προσ τθ Διεφκυνςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ όπου
ηθτοφνται παραπζρα ενζργειεσ (με ςυνθμμζνθ τθν Ζκκεςθ αυτοψίασ των μθχανικϊν τθσ).
04-03-2005 Ζγγραφο των διευκυντϊν του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) και του ΕΠΑΛ (Γιϊργοσ
Ξθρουχάκθσ) προσ Διμο όπου αναφζρονται ςοβαρά προβλιματα κζρμανςθσ ςτο ςχολικό
ςυγκρότθμα.
11-04-2005 Πραγματοποιείται Δθμοτικό ςυμβοφλιο του Διμου και με τθν 31/2005 απόφαςι του
διατίκεται οικόπεδο του Διμου εμβαδοφ 2723,37 τ.μ. για τθν ανζγερςθ νζου κτθρίου για το
ΓΕΛ (Ο.Σ. 231 με Κ.Α. 03).
04-05-2005 Ζγγραφο του Διμου (Ανδρζασ Βαρουχάκθσ) προσ Νομαρχία Χανίων (Παφλοσ Ροηάκθσ) όπου
αναφζρεται ότι ςφμφωνα με τθν 31/2005 απόφαςθ του Δθμοτικοφ ςυμβουλίου διατίκεται
οικόπεδο του Διμου (Ο.Σ. 231 με Κ.Α. 03) για τθν ανζγερςθ νζου κτθρίου για το ΓΕΛ.
22-06-2005 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο για να
αντιμετωπιςτοφν εγκαίρωσ τα προβλιματα κζρμανςθσ.
28-06-2005 Ζγγραφο του αντιδθμάρχου (Βαςίλθσ Κατάκθσ) προσ Περιφζρεια Κριτθσ όπου αιτείται
χρθματοδότθςθ 50.000€ για αποκατάςταςθ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ του ςχολικοφ
ςυγκροτιματοσ.
02-09-2005 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο με αίτθμα μεταξφ
άλλων τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων κζρμανςθσ.
21-09-2005 Ζγγραφο-Αίτθμα του προϊςταμζνου του Γραφείου Β/κμιασ (Γεϊργιοσ τακόπουλοσ) προσ
ΟΚ για χρθματοδότθςθ 50.000€ για προβλιματα κζρμανςθσ.
06-10-2005 Διαβίβαςθ του προθγοφμενου εγγράφου-αιτιματοσ (21-09-2005) από τον ΟΚ ςτο
ΤΠ.Ε.Δ.ΔΑ.
30-11-2005 Ζγγραφο του Γραφείου Β/κμιασ Εκπ/ςθσ (Γεϊργιοσ τακόπουλοσ) προσ Διμο όπου
προτείνονται ενζργειεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν για τθν προϊκθςθ του ηθτιματοσ
(α.φνταξθ τοπογραφικοφ του προςφερόμενου οικοπζδου, β.Αποςτολι του ςτθν
πολεοδομία Χανίων με αίτθμα τθν ζγκριςθ χωροκζτθςθσ και όρουσ δόμθςθσ, γ. Αίτθμα
προσ Νομαρχία για ζγκριςθ καταλλθλότθτασ του οικοπζδου για ανζγερςθ ςχολείου,
δ.Αίτθμα προσ Νομαρχία να ενταχκεί το ζργο ςτο πρόγραμμα επενδφςεων και να δοκεί
εντολι ςτα δθμόςια ζργα να γίνει θ αντίςτοιχθ μελζτθ του κτθρίου).
07-12-2005 Άρκρο «ΚΑΣΑΛΘΨΙΕ ΧΩΡΙ ΑΙΣΙΑ…» του Βαγγζλθ Χατηάκθ ςτουσ Νζουσ Ορίηοντεσ με
αναφορά ςε κείμενο του 15μελοφσ του ΓΕΛ που αφορά τθν πρόςφατθ κατάλθψθ και τισ
ςυναντιςεισ τουσ με διμαρχο και διευκυντι με αιτιματα για το κτιριο.
08-12-2005 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο που δθλϊνει
παραίτθςθ από πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ λόγω διαφορϊν με το διμαρχο (Ανδρζασ
Βαρουχάκθσ) επειδι ο τελευταίοσ ςε ςυνομιλία του με καταλθψίεσ μακθτζσ υποτίκεται ότι
υπαινίχκθκε κακοδιαχείριςθ χρθμάτων για τισ ςχολικζσ υποδομζσ από τον διευκυντι τουσ
(βλζπε προθγοφμενο άρκρο).
18-05-2006 Ζγγραφο του περιφερειακοφ διευκυντι Εκπ/ςθσ Κριτθσ (Αρκάδιοσ πανουδάκθσ) όπου
ηθτείται από τισ Διευκφνςεισ Α/κμιασ και Β/κμιασ να αναφζρουν ιεραρχικά τισ ανάγκεσ τουσ
ςε νζα ςχολικά κτιρια, ϊςτε να ενταχκοφν ςτο Δ’ ΚΠ (Κοινοτικό πλαίςιο ςτιριξθσ 20072013)

31-05-2006 Ζγγραφο του Διευκυντι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ (Γεϊργιοσ τακόπουλοσ) όπου θ καταςκευι νζου
κτθρίου για το ΓΕΛ κατατάςςεται πρϊτο (!) μεταξφ 5 ςχολείων του νομοφ (ΓΕΛ ςτο Βάμο,
Γυμνάςιο ςτα Χανιά, Γυμνάςιο ςτο Βαμβακόπουλο, Γυμνάςιο ςτο Αρϊνι Ακρωτθρίου).
07-09-2006 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο για αφξθςθ
επιχοριγθςθσ δαπανϊν για επιςκευζσ-ςυντθριςεισ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ λόγω
πολλϊν προβλθμάτων.
17-01-2007 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο επί ευκαιρία
ανάλθψθσ των κακθκόντων τθσ νζασ δθμάρχου (Ευφροςφνθ κουλάκθ) με επιςιμανςθ
ανάγκθσ νζου κτθρίου και ανάγκθσ ανακαίνιςθσ τθσ μθχανολογικισ εγκατάςταςθσ κεντρικισ
κζρμανςθσ.
01-02-2007 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο με επιςιμανςθ
ανάγκθσ ελζγχου τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ του ςυγκροτιματοσ.
13-03-2007 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο όπου αναφζρονται
ανάγκεσ και προβλιματα του κτθρίου και επιςθμαίνεται θ επιτακτικι ανάγκθ για νζο
κτιριο.
20-06-2007 Ζγγραφο του Διμου (Ευφροςφνθ κουλάκθ) προσ Νομαρχία όπου αναφζρεται ότι με τθν
80/2006 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου διατίκεται το οικόπεδο του Διμου (Ο.Σ. 259
με Κ.Α. 05Ν) και παρακαλείται θ Νομαρχία για τισ επόμενεσ ενζργειεσ (ςφςταςθ επιτροπισ
για ζγκριςθ καταλλθλότθτασ του οικοπζδου).
09-10-2007 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο όπου αναφζρεται θ
απαράδεκτθ κατάςταςθ τθσ κεντρικισ κζρμανςθσ.
13-05-2008 Μακιτρια του ΓΕΛ τραυματίηεται ςτον ϊμο και ςτο χζρι από πτϊςθ γείςου του ςτθκαίου
του μπαλκονιοφ. Αποςτζλλεται ζγγραφο από τον διευκυντι (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ
Διμο για ανάγκθ ελζγχου τθσ κατάςταςθσ των γείςων.
18-09-2008 Αίτθμα του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο για εργαςίεσ αξίασ
3800€.
23-09-2008 Απόφαςθ υπουργοφ Αρ. Πρωτ. 121721/Σ1 (Ευριπίδθσ τυλιανίδθσ) για να προχωριςει ο
ΟΚ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για μελζτθ, καταςκευι και επίβλεψθ του ζργου
«Καταςκευι Γενικοφ Λυκείου Κιςςάμου Διμου Κιςςάμου Χανίων» με χρθματοδότθςθ από
τισ πιςτϊςεισ του ζργου με αρικμό 1999 Ε 04760004 τθσ ΑΕ 047 / 6 του ΟΚ ΑΕ και
αναφζρεται ότι ο ΟΚ δφναται να ςυνάψει προγραμματικι ςφμβαςθ με τθν Νομαρχιακι
Αυτοδιοίκθςθ Χανίων.
01-11-2008 Μελζτθ (ςυντάκτεσ Γιάννθσ Σςιβουράκθσ, Νικθφόροσ τεφανουδάκθσ, Γεωργία
Μαηοκοπάκθ) με προχπολογιςμό ζργου 200.000€ για αναβάκμιςθ κτθρίου ςχολικοφ
ςυγκροτιματοσ.
27-03-2009 Ζγγραφο του ΟΚ προσ Διμο ανακοινϊνει ότι επιχορθγείται με 200.000€ το ζργο
«Απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςτον Φζροντα Οργανιςμό ςτθν Κεντρικι Θζρμανςθ και ςτουσ
Χϊρουσ Τγιεινισ του χολικοφ υγκροτιματοσ».
12-05-2009 Δθμοπρατείται το ζργο και με τθν 38/2009 απόφαςθ τθσ Δθμαρχιακισ επιτροπισ του
Διμου αναδεικνφεται ανάδοχοσ θ Κοινοπραξία «ΜΑΝΟΤΑΚΘ ΣΕΛΙΟ – ΦΡΑΓΚΙΔΘ
ΑΝΣΩΝΙΟ».
02-06-2009 Ζγγραφο του νομάρχθ (Γρθγόρθσ Αρχοντάκθσ) προσ Διμο και τθ Διεφκυνςθ Β/κμιασ
Εκπ/ςθσ αναφζρει ότι λόγω νζου κτθριολογικοφ προγράμματοσ του ΟΚ, θ πολεοδομία τθσ
Νομαρχίασ προχωράει ςε ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ για τθν ανζγερςθ 9/κζςιου (αντί
12/κζςιου) ΓΕΛ, αναφζροντασ ότι κα γίνει πρόβλεψθ μελλοντικά να επεκτακεί το κτιριο.
22-06-2009 Ζγγραφο επείγον του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο, ϊςτε να
γίνουν ενζργειεσ και να βρεκεί τρόποσ να χτιςτεί 12/κζςιο ςχολείο (αντί 9/κζςιο), π.χ.

αυξάνοντασ το ςυντελεςτι δόμθςθσ του ςυγκεκριμζνου οικοπζδου ι αυξάνοντασ το
εμβαδόν του με απόκτθςθ γειτονικϊν από ανταλλαγι.
15-07-2009 Τπογραφι ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ δθμάρχου Ευφροςφνθσ κουλάκθ και των αναδόχων για το
ζργο τθσ ςυντιρθςθσ, αξίασ 192.000€.
09-09-2009 Ο προϊςτάμενοσ ΣΤΔΚ (Σεχνικζσ Τπθρεςίεσ Διμων και Κοινοτιτων) τθσ περιφζρειασ
πολιτικόσ μθχανικόσ Φραγκίςκοσ Σρουλλάκθσ με ζγγραφο προσ το Διμο διαπιςτϊνει ςτα
μζςα του ζργου ότι προκειμζνου να προχωριςει, απαιτείται αλλαγι προτεραιοτιτων ςτισ
εργαςίεσ, εκπόνθςθ ςτατικισ μελζτθσ για το Γυμναςτιριο και απαιτεί από το Διμο πζραν
των 200.000€ ακόμα 75.000€ προκειμζνου να ολοκλθρωκεί ςυνολικά το ζργο.
14-09-2009 Ο προϊςτάμενοσ ΣΤΔΚ τθσ περιφζρειασ πολιτικόσ μθχανικόσ Φραγκίςκοσ Σρουλλάκθσ με
ζγγραφο προσ τθν κοινοπραξία «Μανουςάκθ-Φραγκίδθ» διατάςει αλλαγι ςειράσ εργαςιϊν
ςτο κτιριο (διαφοροποιθμζνεσ από τθ ςφμβαςθ), θ δαπάνθ των οποίων ςε κάκε περίπτωςθ
να μθν υπερβεί το ποςό τθσ ςφμβαςθσ.
06-10-2009 ε ζγγραφό του ο διευκυντισ του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) επιςθμαίνει ότι θ καταςκευι
του νζου κτθρίου κακυςτερεί αδικαιολόγθτα.
26-10-2009 Σο ΣΤΔΚ απαιτεί μελζτθ ςτατικισ επάρκειασ για το Γυμναςτιριο του ςυγκροτιματοσ, ϊςτε
να διαπιςτωκεί τελεςίδικα αν είναι ακατάλλθλο ι επιςκευάςιμο. Θ λειτουργία του
Γυμναςτθρίου αναςτζλλεται.
22-01-2010 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) προσ Διμο με κοινοποίθςθ ςτθ
Νομαρχία για προβλιματα μόνωςθσ, τουαλετϊν, γυμναςτθρίου.
04-02-2010 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Νίκοσ Παπαδοπεράκθσ) επιςθμαίνει τθν ανάγκθ
επιδιορκϊςεων ςτθ μόνωςθ τθσ ταράτςασ του ςχολείου λόγω λιμναηόντων νερϊν.
08-02-2010 Ζγγραφο του προϊςταμζνου του Γραφείου Β/κμιασ Εκπ/ςθσ (Γεϊργιοσ τακόπουλοσ) προσ
αρμόδιο αντινομάρχθ για άμεςθ ανάγκθ πραγματοποίθςθσ των εργαςιϊν μόνωςθσ.
12-02-2010 Ζγγραφο Νομαρχίασ (Γρθγόρθσ Αρχοντάκθσ) προσ Διμο όπου ηθτά ενθμζρωςθ για
ενζργειεσ που ζχουν γίνει ι προτίκενται να γίνουν από το Διμο (εκπόνθςθ μελζτθσ, αίτθμα
ςτον ΟΚ,…) για τα προβλιματα των ςχολείων.
04-02-2011 Ζγγραφο του Διμου (Γεϊργιοσ Μυλωνάκθσ) προσ ΟΚ όπου επιςθμαίνει ότι το Γυμναςτιριο
παραμζνει ακατάλλθλο και κλειςτό προσ χριςθ ςφμφωνα με το ΣΤΔΚ και ηθτεί ενζργειεσ.
28-03-2011 Ζγγραφο του διευκυντι του ΕΠΑΛ (Ανδρζασ Μπορμπουδάκθσ) προσ ΟΚ όπου αναφζρεται
θ ανάγκθ ςυντιρθςθσ του κτθρίου και ηθτείται προςπάκεια για ζνταξθ ςε προγράμματα
ΕΠΑ.
04-05-2011 Ζγγραφο του διευκυντι του ΕΠΑΛ (Ανδρζασ Μπορμπουδάκθσ) και τθσ διευκφντριασ του ΓΕΛ
(Ευαγγελία χοινοπλοκάκθ) προσ ΟΚ όπου αναφζρεται θ ανάγκθ άμεςθσ ςυντιρθςθσ του
κτθρίου λόγω πολλϊν προβλθμάτων (ανεπαρκισ μόνωςθ ταράτςασ, οξειδωμζνοσ οπλιςμόσ,
ακαταλλθλότθτα γυμναςτθρίου, προβλιματα κουφωμάτων, προβλιματα ςτισ τουαλζτεσ)
και ηθτείται προςπάκεια για ζνταξθ ςε προγράμματα ΕΠΑ.
09-09-2011 Βεβαίωςθ τθσ διευκφντριασ του ΓΕΛ (Ευαγγελία χοινοπλοκάκθ) ότι ζγιναν οι εργαςίεσ
κακαίρεςθσ ςακρϊν επιχριςμάτων των ςτθκαίων και αποκατάςταςθ αυτϊν και προςταςίασ
του ςιδθροφ οπλιςμοφ από τουσ εργολάβουσ Θεόδωρο Σουλουπάκθ και Δθμιτριο Βιολάκθ
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ του Διμου.
14-05-2012 Ζγγραφο του διευκυντι του ΕΠΑΛ (Μπορμπουδάκθσ Ανδρζασ) και τθσ διευκφντριασ του ΓΕΛ
(Ευαγγελία χοινοπλοκάκθ) προσ Διμο όπου αναφζρονται πολλά προβλιματα (ανεπαρκισ
μόνωςθ ταράτςασ, οξειδωμζνοσ οπλιςμόσ, ακαταλλθλότθτα γυμναςτθρίου, προβλιματα
κουφωμάτων, προβλιματα ςτισ τουαλζτεσ) και ηθτείται προςπάκεια για ζνταξθ ςε
προγράμματα ΕΠΑ.

13-11-2012 Ζγγραφο τθσ διευκφντριασ του ΓΕΛ (Ευαγγελία χοινοπλοκάκθ) προσ Διμο για προβλιματα
ςακρϊν υλικϊν λόγω διάβρωςθσ που επικρζμονται ςτισ προεξοχζσ τθσ ταράτςασ.
10-01-2013 Ζγγραφο του αντιδθμάρχου (Μουντάκθσ Μιχάλθσ) προσ ΟΚ με ζκκεςθ αναγκϊν
ςυντιρθςθσ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ όπου αναφζρεται χρθματοδοτικι αδυναμία από
μεριάσ Διμου και ηθτείται βοικεια από τουσ μθχανικοφσ του ΟΚ.
30-09-2014 Ζγγραφο τθσ διευκφντριασ του ΓΕΛ (Ευαγγελία χοινοπλοκάκθ) προσ Διμο για προβλιματα
κζρμανςθσ που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν πριν το χειμϊνα.
08-10-2014 Ζγγραφο τθσ διευκφντριασ του ΓΕΛ (Ευαγγελία χοινοπλοκάκθ) προσ Διμο για προβλιματα
κζρμανςθσ, μόνωςθσ τθσ ταράτςασ κτλ.
14-10-2015 Ζγγραφο των διευκυντϊν του ΓΕΛ (Γεϊργιοσ Ψαράκθσ) και του ΕΠΑΛ (Ανδρζασ
Μπορμπουδάκθσ) προσ Διμο (αντιδιμαρχοσ Βαςίλθσ Γλαμπεδάκθσ) όπου επιςθμαίνονται
οι ανάγκεσ για ζλεγχο και επιςκευζσ ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα και αναφζρεται το αίτθμα για
νζο κτιριο του ΓΕΛ.
18-10-2015 Ζγγραφο του υλλόγου γονζων του ΓΕΛ (Αγγελικι Κουφογιαννάκθ) προσ Διμο αναφζρει
μεταξφ διάφορων αιτθμάτων τα εξισ δφο: κζρμανςθ κτθρίου και ανζγερςθ νζου κτθρίου
για το ΓΕΛ.
02-11-2015 Μακθτζσ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ ζχουν προχωριςει ςε καταλιψεισ (κζρμανςθ,
Γυμναςτιριο,…) και ςε ςυνάντθςι τουσ με Διμαρχο, γονείσ, διευκυντζσ τουσ δίνεται
υπόςχεςθ από το διμαρχο (Θοδωρισ τακάκθσ) ότι ο ζλεγχοσ ςτατικότθτασ του κτθρίου και
ειδικά του Γυμναςτθρίου κα προχωριςει άμεςα, ϊςτε αυτό να επαναλειτουργιςει.
15-03-2016 ε Γενικι υνζλευςθ του υλλόγου Γονζων του ΓΕΛ γίνεται θ ακόλουκθ τοποκζτθςθ: «Μετά
τθν ζντονθ ςειςμικι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι μασ το τελευταίο διάςτθμα, και τον φόβο
για τθν ςτατικότθτα του κτθρίου του ΓΕΛ (και ΕΠΑΛ), μετά τισ αλλεπάλλθλεσ τθλεφωνικζσ
και γραπτζσ οχλιςεισ προσ τον Διμο και τθν Περιφζρεια, ζχουμε ηθτιςει να αποςτείλουν
άμεςα κλιμάκιο ειδικϊν, αρμοδίων υπαλλιλων των υπθρεςιϊν τουσ, για ζλεγχο – αυτοψία
του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ και γραπτι βεβαίωςθ για τθν ςτατικι επικινδυνότθτά του ι
όχι. Ζχουμε λάβει υπόςχεςθ ότι αφριο το πρωί, 9.00π.μ. κα βρίςκεται κλιμάκιο τθσ
Περιφζρειασ εδϊ, ςτο χ. υγκρότθμα, για να γίνει αυτόσ ο ζλεγχοσ που ηθτοφμε από τθν
αρχι του ςχ. ζτουσ.» Σα μζλθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ ψιφιςαν κατά πλειοψθφία ΝΑΙ ςτθν
πρόταςθ του Δ..: «…αν δεν λάβουμε γραπτι ζκκεςθ για τθν μθ επικινδυνότθτα του
κτθρίου, να μθν επιτρζψουμε ςτα παιδιά μασ να ειςζλκουν ςτο χϊρο».
18-03-2016 Κλιμάκιο μθχανικϊν τθσ Περιφζρειασ (τυλιανόσ Κουρτάκθσ και Αναςτάςιοσ Ροβικάκθσ)
ςυντάςςει Ζκκεςθ αυτοψίασ κτθρίου και απαιτεί άμεςα μελζτθ ςτατικισ επάρκειασ.
15-06-2017 Ζγγραφο του διευκυντι του ΓΕΛ (Γεϊργιοσ Ψαράκθσ) προσ Δ υλλόγου Γονζων (Αντωνία
Κουρτάκθ) και Διμο (Μανϊλθσ Δερουκάκθσ) με προτροπι για ενζργειεσ προσ δφο
κατευκφνςεισ (επιςκευι παλαιοφ και ανζγερςθ νζου κτθρίου για το ΓΕΛ).

