ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οριστική επίλυση ενός προβλήματος είκοσι ετών –
Ξεκινά η ανέγερση του νέου 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών – Προωθούνται
πέντε νέα σχολικά έργα στις Αχαρνές
Το τελευταίο βήμα για την οριστική επίλυση ενός προβλήματος δυο δεκαετιών, το οποίο
αποτυπώνει ανάγλυφα την απαξίωση της δημόσιας παιδείας από όσους διοίκησαν την χώρα έως
και το 2015, έκανε την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 η ΚΤΥΠ ΑΕ με την υπογραφή της σύμβασης για
την ανέγερση του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γιάννη
Χαρωνίτη.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.124.101,02 ευρώ (με ΦΠΑ) και θα εκτελεστεί από
την κατασκευαστική εταιρεία «Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» εντός προθεσμίας 540
ημερολογιακών ημερών.
Με την υλοποίηση του έργου θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, το οποίο λειτουργούσε έως
πρόσφατα, σε ακατάλληλα κοντέινερ, τα οποία είχαν τοποθετηθεί μετά τους σεισμούς της
Πάρνηθας το 1999.
Έως και το 2016, η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση αδιαφορούσαν για το πρόβλημα
στέγασης των μαθητών και τα συνεχή αιτήματα των γονέων και των εκπαιδευτικών.
Από τότε, η ΚΤΥΠ ΑΕ, με εντολή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη
προώθησε την επίλυση του προβλήματος κινώντας όλες τις διαδικασίες για την εκπόνηση των
απαραίτητων μελετών, την εξεύρεση χρηματοδότησης και την εκτέλεση των διαγωνιστικών
διαδικασιών.
Μερίμνησε επίσης για την προσωρινή μετεγκατάσταση των μαθητών τόσο του 21ου Δημοτικού
Σχολείου όσο και του 24ου Νηπιαγωγείου που συστεγαζόταν στις παλιές και ακατάλληλες
εγκαταστάσεις, σε νέο κατάλληλα διαμορφωμένο και ασφαλή χώρο διδασκαλίας που πληρεί όλες
τις σύγχρονες απαιτήσεις και προδιαγραφές.
Η προσωρινή μετεγκατάσταση αποφασίστηκε προκειμένου να απελευθερωθεί ο χώρος και να
ανεγερθεί το νέο σχολείο και ολοκληρώθηκε στις αρχές του περασμένου Ιουνίου.
Το έργο αποτέλεσε βασική προτεραιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου, Γιάννη Χαρωνίτη, από
την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του, τον Αύγουστο του 2018. Ιδιαίτερη έμφαση
δόθηκε επίσης και στην βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας στον παλιό χώρο των δυο
σχολείων, κατά το μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της προσωρινής
μετεγκατάστασης, με αντικατάσταση των παλαιών ακατάλληλων αιθουσών, έργα υγιεινής και
ενίσχυσης ασφάλειας, διαρκή παρακολούθηση των εργασιών με συνεχείς επισκέψεις,
επιθεωρήσεις και επί τόπου επίλυση προβλημάτων, όπως για παράδειγμα οι φθορές και
καταστροφές που προκλήθηκαν, τόσο από φυσικούς λόγους όσο και από εξωγενείς παράγοντες.
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Επιπλέον, η ΚΤΥΠ ΑΕ έχει ήδη εντάξει 4 νέα σχολεία στον Δήμο Αχαρνών, στον
προγραμματισμό έργων της και ήδη έχει ξεκινήσει να μελετά, προκειμένου να υλοποιηθούν
στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027. Πρόκειται για την ανέγερση διδακτηρίου
για το νεοϊδρυθέν 31ο Δημοτικό Σχολείο, το νέο κτίριο του 18ου Δημοτικού Σχολείου και το
νέο κτιριακό συγκρότημα, στο οποίο θα εγκατασταθούν το 19οΔημοτικό Σχολείο και το 19ο
Νηπιαγωγείο Αχαρνών.
Εξάλλου, στην ΚΤΥΠ ΑΕ ανατέθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο
Σπίρτζη η υλοποίηση ενός ακόμη σχολικού έργου στον Δήμο Αχαρνών. Προς αυτή την
κατεύθυνση, ο κ. Σπίρτζης, υπέγραψε πρόσφατα το αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης για την ένταξη του έργου ανέγερσης νέου Γυμνασίου και Λυκείου στον Δήμο
Αχαρνών, στο ΠΔΕ 2019 για χρηματοδότηση ύψους 6.000.000 ευρώ, καθώς και 3.000.000 ευρώ
για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, αιτήθηκε την ένταξη στο ΠΔΕ 2019,
έργων σχολικής υποδομής στον Δήμο Παλλήνης, ύψους 5.500.000 ευρώ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.| Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.ktyp.gr

Πληροφορίες : Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης • Τηλ. : 210-5272432 • fax : 210-5272431 • email :
grtypou@ktyp.gr

