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ΘΕΜΑ: Νέες Εγκαταστάσεις 5ου Ενιαίου Λυκείου Λαμίας

Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι το σχολικό συγκρότημα του 5ου Ενιαίου Λυκείου στις

νέες εγκαταστάσεις, στο Παγκράτι Λαμίας, τελεί υπό κατάληψη λόγω ελλείψεων

υλικοτεχνικών υποδομών και λειτουργικών δαπανών, ως φορέας υλοποίησης του έργου,

σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω :

Το συγκεκριμένο έργο του 5ου Ενιαίου Λυκείου Λαμίας, χάρις στην

υπερπροσπάθεια των υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και

του αναδόχου, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2017 και παραδόθηκε, όπως προβλέπει

ο νόμος, προς χρήση στις 08 Σεπτεμβρίου του 2017, σύμφωνα με το πρωτόκολλο

διοικητικής παραλαβής για χρήση, που υπογράφτηκε, μεταξύ του φορέα υλοποίησης

(Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), του κατασκευαστή (αναδόχου) και του χρήστη

(Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φθιώτιδας), προκειμένου αυτό να λειτουργήσει με την

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με βάση τις συνεννοήσεις που είχαν προηγηθεί με τη

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Φθιώτιδας.

Κατά την ισχύουσα, για το συγκεκριμένο έργο νομοθεσία, ο ανάδοχος του έργου

υποχρεούται στη συντήρησή του (δομικές βλάβες, παραλείψεις ή ελαττώματα του έργου)

μέχρι την οριστική του παραλαβή.

Επίσης σύμφωνα με το νόμο, οι δαπάνες για τη λειτουργία του σχολείου (καθαριότητα,

αναλώσιμα, φύλαξη, και τα άλλα λειτουργικά έξοδα), καθώς και το κόστος αποκατάστασης των

βλαβών από τη χρήση δεν αποτελούν υποχρέωση ούτε του φορέα υλοποίησης ούτε του

κατασκευαστή.
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Επειδή, όμως, πιστεύουμε ότι το θέμα της εκπαίδευσης δεν μπορεί να περιοριστεί
στα στενά όρια της αρμοδιότητας εκάστου φορέα, αλλά ανάγεται στα ευρύτερα καθήκοντα
όλων και κυρίως των αυτοδιοικητικών, ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δηλώνουμε ότι θα
παράσχουμε την οποιαδήποτε συνδρομή απαιτηθεί, πέρα και πάνω από αρμοδιότητες,
συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου, όπως πράξαμε μέχρι σήμερα,
δημιουργώντας ένα από ταπιοσύγχρονα εκπαιδευτήρια τηςΕλλάδας.
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