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Τίτλος έργου: 
«2ο Γυμνάσιο Θέρμης - ΠΡΟΚΑΤ 12/ΘΕΣΙΟ»

Συνοπτική περιγραφή:Η προτεινόμενη Πράξη αποσκοπεί στην ολοκλήρωση ανέγερσης ημιτελούς σχολικού κτιρίου μέσης εκπαίδευσης, προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες στέγασης στην μέση εκπαίδευση για τον Δήμο Θέρμης. Το έργο, που κατασκευάζεται με την μέθοδο της βαριάς προκατασκευής θα στεγάσει το δωδεκαθέσιο “2ο Γυμνάσιο Θέρμης”, το οποίο θα αποτελείται από εννέα συνήθεις αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες εκμάθησης ξένων  γλωσσών  και  ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  αίθουσες  εργαστηρίων φυσικοχημείας,  τεχνολογίας  και  καλλιτεχνικών,  ενώ  πέραν  των  λοιπών  χώρων διοίκησης  και  βοηθητικών  χώρων  θα  διαθέτει  και  αίθουσες  γυμναστικής  και πολλαπλών  χρήσεων,  καθώς  και  διαμορφωμένο  περιβάλλοντα  χώρο  με  γήπεδα μπάσκετ και βόλεϋ,  κερκίδες και χώρους πρασίνου.Ενδεικτικά αναμενόμενα οφέλη της συγκεκριμένης πράξης είναι:Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει  στην αναβάθμιση των σύγχρονων υποδομών εκπαίδευσης και  την ανακούφιση των πληθυσμιακών πιέσεων λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της περιοχής του Νέου Ρυσίου στον Δήμο Θέρμης. Με την ολοκλήρωση του έργου, οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου του Δήμου Θέρμης, που τώρα λειτουργεί με 202 μαθητές και στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, θα μεταστεγαστούν σε ένα σύγχρονο και άρτιο και ασφαλές κτίριο, στο οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα στέγασης συνολικά 250 μαθητών.Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 3.045.023,72€.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης .
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