
 
 
 

                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.11

η
/16-12-2014 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
   

Αριθµός Απόφασης  56/2014                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

 

ΘΕΜΑ : «Αναγκαιότητα επίσπευσης και διεκδίκησης πόρων για την άµεση ανέγερση του νέου 
κτιρίου 1

ου

 ∆ηµοτικού σχολείου Κρυονερίου». 

 

 
Στο Κρυονέρι και στο Πνευµατικό Κέντρο Κρυονερίου  σήµερα την 16

η
 του µήνα ∆εκεµβρίου 

του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 19:00µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το 
Τοπικό Συµβούλιο Κρυονερίου µετά την από υπ’ αριθ.πρωτ.39373/11-12-2014 έγγραφη 

πρόσκληση(σε µεταφορά της 39041/09.12.2014) του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που 
επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 83,88 και 95 του 

Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 

δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή: 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς:       

                                                                                                Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος    
2.-Κάουλα Βασιλική                                                        
3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                                   

4.-Χιώτης Ηρακλής 
5.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη   

 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κος Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος 
∆.Κ.Κρυονερίου  νοµίµως κληθείς,  καθώς και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Σπηλιώτης Σπυρίδων, 

Ζυγούνας Γεώργιος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη και Ελπίς Καγιαλή. 
 

    

Ο Πρόεδρος  αφού εκφώνησε  2
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Σύµβουλο 

της ∆.Κ.Κρυονερίου  κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη η οποία ζήτησε να συζητηθεί το 

θέµα «Αναγκαιότητα επίσπευσης και διεκδίκησης πόρων για την άµεση ανέγερση του νέου 
κτιρίου 1

ου
 ∆ηµοτικού σχολείου Κρυονερίου». Το ∆. Σ. αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθ. 

67 παρ.5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης) και τις διατάξεις του αρθ. 95 παρ. 4 «Σύγκληση και 
λειτουργία του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 και µετά από διαλογική συζήτηση απεφάνθη κατά 

πλειοψηφία για το επείγον του θέµατος. 
 Η Σύµβουλος κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη είπε τα εξής: 

Στην συνεδρίαση του το δηµοτικό συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου στις 9/12/14 ενέκρινε την 

αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών συµβούλου για την εξεύρεση οικονοµικότερης και ταχύτερης 

λύσης µε την ανακαίνιση επανάχρηση υφιστάµενου σχολικού κτιρίου στην οδό Ηρώων 
Πολυτεχνείου (πάντα υπό την αυστηρή τήρηση των ισχυουσών προδιαγραφών στατικής και 
λειτουργικής επάρκειας) κόστους 20000 ευρώ µε τον ΦΠΑ. 

 Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µιλά για την εξεύρεση οικονοµικότερης και ταχύτερης 

λύσης µε την ανακαίνιση – επανάχρηση του σχολικού κτιρίου. Όλοι οι κάτοικοι του Κρυονερίου 

γνωρίζουµε ότι το σχολείο δεν είναι ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ επαρκές για τις ανάγκες στέγασης του 1
ου

 
∆ηµοτικού σχολείου. 
Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (ως έχει) δεν έχει αµφισβητηθεί (τουλάχιστον επίσηµα).  

Η εγκεκριµένη µελέτη προβλέπει την κατασκευή νέου 12θέσιου δηµοτικού σχολείου µε αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων  (σύγχρονων προδιαγραφών) και προβλέπεται και χώρος για την ανέγερση 

νηπιαγωγείου στη θέση του κτιρίου που µε δυσκολία χώραγε 6 τµήµατα και που σύµφωνα µε µη 
επιβεβαιωµένες πληροφορίες µπορεί να στεγάσει 8 τµήµατα.  
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ πόσο αργά κινείται ο γραφειοκρατικός µηχανισµός δεν κατανοούµε ΓΙΑΤΙ 

γίνεται ένα τέτοιο πισωγύρισµα σήµερα.  
 

 



 
 

Η µελέτη έχει ολοκληρωθεί  (για την ολοκλήρωση της απαιτήθηκε η τροποποίηση των όρων 
δόµησης – διαδικασία που κράτησε πάνω από έναν χρόνο) , έχει εκδοθεί η οικοδοµική άδεια και  

σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις των υπευθύνων του ΟΣΚ η µόνη εκκρεµότητα είναι ένα µικρό 
µέρος των τευχών δηµοπράτησης ώστε να προχωρήσουν στην ανάθεση του έργου. 
Εν τω µεταξύ χάθηκε (λόγω καθυστερήσεων) η προηγούµενη χρηµατοδότηση. Αυτή όµως τη 

στιγµή διαβεβαιώνεται ότι το έργο είναι από τα πιο ώριµα που διαθέτει ο ΟΣΚ. Εάν βρεθεί 
χρηµατοδότηση (µέσω του ΕΣΠΑ ή δανείου) θα γίνει η δηµοπράτηση του έργου. Το δηµοτικό 

συµβούλιο όµως αποφασίζει να δαπανήσει 20000 ευρώ για να διερευνήσει εάν το ώριµο αυτό 
έργο πρέπει να γίνει η όχι ( στην τελική ανάλυση). 
Υπάρχει  αναγκαιότητα ανέγερσης νέου κτιρίου και πρέπει να στεγάσουν τα 11 τµήµατα που ήδη 

λειτουργούν στο 1
ο
 δηµοτικό Κρυoνερίου. 

 

Ζητάµε να αποφασίσει το τοπικό µας συµβούλιο για την αναγκαιότητα επίσπευσης και 

διεκδίκησης πόρων για την κατεδάφιση του παλιού κτιρίου και άµεση ανέγερση του νέου κτιρίου 

του 1
ου

 δηµοτικού σχολείου Κρυονερίου και να προωθήσει το αίτηµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Το λόγο πήρε ο Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆.Κ.Κρυονερίου κος Ράικος ∆ηµήτριος ο οποίος 

είπε ότι η ανακαίνιση και η επανάχρηση του  1ου ∆ηµοτικού σχολείου είναι σε δεύτερο πλάνο εάν 

και εφόσον δεν µας δοθεί η χρηµατοδότηση από τον ΟΣΚ για την κατασκευή νέου κτιρίου του 

1
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου.  
Επίσης προτάθηκε η συγκρότηση επιτροπής για τη διεκδίκηση πόρων για την άµεση 

ανέγερση της νέας κατασκευής του 1
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου από τον Ο.Σ.Κ.   

 

Το  Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση,  µετά από 

διαλογική συζήτηση, 
 
                                   

                                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο µ ό φ ω ν α 

 

 
Εγκρίνει την επίσπευση και διεκδίκηση πόρων για την κατεδάφιση του παλιού κτιρίου και την 
άµεση ανέγερση του νέου κτιρίου 1

ου
 ∆ηµοτικού σχολείου Κρυονερίου καθώς και την προώθηση 

του αιτήµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου. 
 

 
                                                                 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 56/2014. 

 
Αφού  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  

 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 
                                                                                         1.-Κάουλα Βασιλική 

Χριστόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                                         2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος 

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                         3.-Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                         

                                                                                         4. Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη                   

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                              


