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                                            Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 
   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Έγκριση δημοπράτησης 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών 
 

Στην οριστική επίλυση ενός προβλήματος σχολικής στέγης, το οποίο χρονίζει εδώ και σχεδόν 
δυο δεκαετίες και είναι ενδεικτικό της αντιμετώπισης της δημόσιας Παιδείας κατά την 
προηγούμενη πολιτική περίοδο, προχωρά η ΚΤΥΠ ΑΕ. 
 
Μέσα στις επόμενες ημέρες, η Εταιρεία θα προκηρύξει τον διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου ανέγερσης του νέου κτιρίου του 21ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών. Με την 
υλοποίηση του έργου, θα επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα στέγασης του σχολείου, το οποίο 
από τους σεισμούς του 1999 λειτουργούσε σε προσωρινές και ακατάλληλες αίθουσες 
διδασκαλίας. 
 
Η ΚΤΥΠ ΑΕ έλαβε την Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019 από την Περιφέρεια Αττικής, την 
έγκριση για να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου, με προϋπολογισμό 
4.334.900 ευρώ. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, εκτιμάται ότι το νέο σχολείο θα λειτουργήσει 
την σχολική χρονιά 2021-2022.  
 
Το προηγούμενο διάστημα, η διοίκηση της ΚΤΥΠ ΑΕ, ανταποκρινόμενη με ευαισθησία στο 
αίτημα της τοπικής κοινωνίας, μερίμνησε τόσο για την έγκαιρη προώθηση των διαδικασιών 
για την ανέγερση του νέου σχολείου όσο και 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.  
 
Παράλληλα, εργάστηκε προκειμένου να επιλύσει έκτακτα προβλήματα που προέκυψαν με 
φθορές αλλά και καταστροφές αιθουσών, τόσο από φυσικούς λόγους όσο και από εξωγενείς 
παράγοντες ενώ συνεχίζει να στηρίζει τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για 
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει, ακόμα και αν αυτό είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της, σε 
μια προσπάθεια να αναπληρωθεί, για μικρό χρονικό διάστημα ακόμη και μέχρι να 
ολοκληρωθεί η προσωρινή μετεγκατάσταση, το κενό που αφήνει πίσω της η πολύχρονη 
απουσία και αδιαφορία της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών για το συγκεκριμένο 
σχολικό συγκρότημα.   

 
 
  
 
 

Από το Γραφείο  
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