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  Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018  

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Aνακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση 

Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα 

- 

Επιτόπια καταγραφή αναγκών από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Χρήστο Σπίρτζη και την Διοίκηση της ΚΤΥΠ ΑΕ 

 
Στην πλήρη ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος και των 
προαυλίων χώρων του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα, προχωρά η ΚΤΥΠ ΑΕ. 
 
Το έργο, προϋπολογισμού 1.065.000 ευρώ θα προκηρυχθεί από την ΚΤΥΠ ΑΕ εντός του 
Σεπτεμβρίου. Εκτιμάται ότι έως το τέλος του έτους θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την 
ανάδειξη του Αναδόχου και την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Προβλέπεται η ανακατασκευή της κεντρικής πτέρυγας του συγκροτήματος (αντικατάσταση 
κουφωμάτων, δαπέδων, εισόδων, υαλοπινάκων, αναβάθμιση κελιών, Η/Μ συστημάτων κλπ) 
για την βελτίωση της διαβίωσης των κρατουμένων , η εγκατάσταση φωτοβολταικών 
συστημάτων και ηλιόθερμων για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η μετατροπή του 
παλαιού αναρρωτηρίου σε ανεξάρτητη νέα πτέρυγα κράτησης ανηλίκων για την μεταφορά 
και εγκατάσταση κρατουμένων από άλλα σωφρονιστικά καταστήματα, η ανακατασκευή και 
επέκταση του σχολείου του Καταστήματος, η κατασκευή δύο χώρων λατρείας, η 
αναδιαμόρφωση των προαυλίων χώρων κλπ. 
 
Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανακατασκευής των σκοπιών του 
Καταστήματος, με φορέα υλοποίησης την ΚΤΥΠ ΑΕ.  
 
Το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα επισκέφτηκε την Τετάρτη 29 Αυγούστου, ο 
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της 
ΚΤΥΠ ΑΕ, Γιώργο  Μπιτάκο , την Αντιπρόεδρο Στέλλα Πολίτου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
Γιάννη Χαρωνίτη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Δήμητρα Κοτσάνη και Ευαγγελία 
Γεωργούλα προκειμένου να καταγράψουν τις ανάγκες. 
 
Ο Υπουργός και η Διοίκηση της ΚΤΥΠ ΑΕ συναντήθηκαν και ενημερώθηκαν από τον εκτελών 
χρέη αναπληρωτή του Διευθυντή του Καταστήματος, κ. Σπύρο Πατσιογιάννη και τον 
Διευθυντή του Γυμνασίου-Λυκείου, κ. Πέτρο Δαμιανό, γνωστό για το έργο που επιτελεί επί 17 
χρόνια, δίνοντας εκπαιδευτική διέξοδο σε δεκάδες κρατουμένους που φοιτούν στο σχολείο 
και το οποίο καταγράφει κάθε χρόνο σημαντικές επιτυχίες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι και φέτος, τρεις κρατούμενοι Μαθητές του Λυκείου του Καταστήματος 
πέτυχαν την είσοδο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.   
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Η ΚΤΥΠ ΑΕ ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Διεύθυνσης του Καταστήματος και των 
κρατουμένων, προχωρά στην προμήθεια κι αποστολή διαφόρων ειδών για την κάλυψη 
άμεσων αναγκών των κρατουμένων. Συγκεκριμένα, μέσα στις επόμενες ημέρες θα 
αποσταλούν 20 φουρνάκια με μάτι, 40 μικρά ψυγεία, 16 καταψύκτες, 6 στεγνωτήρια, 6 
πλυντήρια και 300 στρώματα. 
 

Από το Γραφείο  
Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης 


