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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ερυθρών κος
Αθανάσιος Κοµίνης µε δικαίωµα ψήφου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε παρούσα και τη ∆ήµαρχο κα Ιωάννα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 4/2015
ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας
Αρ. Αποφ.26

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή µεταστέγαση του Γυµνασίου Ερυθρών
µετά την µε αριθµ.πρωτ. 1099/3.2.2015 θετική εισήγηση της αρµόδιας ∆/νσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής.

Κριεκούκη και εισηγούµενος το 1ο και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης και το οποίο
αποφασίστηκε να συζητηθεί οµόφωνα λόγω της σοβαρότητας του θέµατος και της
αναγκαιότητας µεταστέγασης του Γυµνασίου, έδωσε το λόγο στη ∆ήµαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας
κα Ιωάννα Κριεκούκη η οποία κάνοντας αναφορά στο ιστορικό του θέµατος που τίθεται προς
συζήτηση έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα κάτωθι:
α) το µε αριθµ.εισερχοµένου 616/ 14.1.2015 «Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνου Σχολείου
(Γυµνάσιο Ερυθρών) του Τµήµατος Ελέγχου Κατασκευών-Επικίνδυνων της ∆/νσης Υπηρεσίας

Στη Μάνδρα, σήµερα στις 6 του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015 ηµέρα της
εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε
ΕΚΤΑΚΤΗ δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 1781/4.2.2015 έγγραφη
πρόσκληση, η οποία γνωστοποιήθηκε στα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν 3852/10 και
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 27
παραβρέθηκαν 21 δηλαδή:

Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

∆όµησης του ∆ήµου Ελευσίνας σύµφωνα µε το οποίο διαπιστώθηκε κατόπιν οφθαλµοσκοπικού
ελέγχου ότι το σχολικό συγκρότηµα που στεγάζεται το Γυµνάσιο Ερυθρών, είναι επικίνδυνο από
άποψη δοµικής και στατικής φύσεως καθώς και από άποψη υγιεινής βάση του Π∆ 13-04-29
«Περί Επικίνδυνων Οικοδοµών» και χαρακτηρίζεται «κοινώς επικίνδυνο» και ότι οι εργασίες
επισκευής του πρέπει να γίνουν σε εξήντα (60)ηµέρες
β) την µε αριθµ.πρωτ. 617/14.1.2015 πρόσκληση της ∆ηµάρχου προς όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς για άµεση σύγκληση σύσκεψης στο ∆ηµαρχείο της Μάνδρας λόγω της σοβαρότητας του
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Λιώρης Γεώργιος
Κανάκης Γεώργιος
Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
Παπακωνσταντής Μελέτιος
Κώνστα Ελένη
Ρόκας Περικλής
Κανάκης Χαράλαµπος
∆ούκας Αναστάσιος
Κώνστας Ευάγγελος
Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη
Μουρίκης Ευάγγελος
Γρίβας Ιωάννης
Γκιόκας Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου Αγγελική
Κολοβέντζος Παναγιώτης
Τώρος Αθανάσιος
Αδάµ Μελέτιος
Πανωλιάσκος Αθανάσιος
Κώνστα Αγλαΐα
∆ουδέσης ∆ηµήτριος
Θεοδώρου Χαράλαµπος

Απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
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Τσαντίλας Γεώργιος
∆ρίκος Γεώργιος
Σαµπάνης Γεώργιος
Φλώρου Καλοµοίρα
Αδάµ Ιωάννα
Κανάκης Κωνσταντίνος

θέµατος . Όλοι οι συµµετέχοντες συµφώνησαν να γίνει προσωρινή µετεγκατάσταση του
Γυµνασίου Ερυθρών και να γίνει ενδελεχής έλεγχος των οικοδοµικών αδειών και τήρησής τους
και να εξεταστούν οι τρόποι αντιµετώπισης των ζηµιών χωρίς να σταθούν αποκλειστικά και
µόνο στον οφθαλµοσκοπικό έλεγχο της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Ελευσίνας.
γ) το µε αριθµ.πρωτ. 314/15.1.2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής
Αττικής σύµφωνα µε το οποίο προτείνεται η προσωρινή µεταστέγαση των τεσσάρων τµηµάτων
του Γυµνασίου Ερυθρών στις εγκαταστάσεις του ΓΕΛ Ερυθρών
δ) το µε αριθµ.πρωτ. 1059/22.1.2015 Υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
σύµφωνα µε το οποίο τα αποτελέσµατα του οφθαλµοσκοπικού ελέγχου που διενήργησε η
Υπηρεσία ∆όµησης δεν απεικονίζουν την πραγµατική αιτία αυτών, η οποία σύµφωνα µε την
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι είτε η µη τήρηση της αρχικής άδειας είτε η κακή κατασκευή
του διδακτηρίου και ότι οι βλάβες που οφείλονται σε παραµορφώσεις του εδάφους είναι οι
πλέον εµφανείς και µε τη σειρά τους προκαλούν δευτερογενή προβλήµατα όπως υγρασίες ,
διαβρώσεις κλπ. και ότι για να εξαχθούν τελικά συµπεράσµατα για την κατάσταση του σχολείου
θα πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος των εκδοθεισών αδειών και έλεγχος τήρησης αυτών και
κατόπιν να εξεταστούν οι τρόποι αντιµετώπισης και επίλυσης των προβληµάτων.
ε) το µε αριθµ.πρωτ. 1534/29.1.2015 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και
το οποίο απευθυνόµενο στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου αναφέρεται στην αναγκαιότητα µεταστέγασης
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της σχολική µονάδας επισηµαίνοντας ότι οι εργασίες αποκατάστασης δεν είναι δυνατόν να
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ολοκληρωθούν εντός της οριζόµενης από το Πρωτόκολλο Αυτοψίας προθεσµίας των εξήντα

Αµέσως µετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως αποφασίσουν

(60) ηµερών καθώς οι προβλεπόµενες από την νοµοθεσία διαδικασίες περί σύνταξης µελετών,

σχετικά

δηµοπράτησης και εκτέλεσης δηµόσιων έργων απαιτούν πολλαπλάσιο των εξήντα (60) ηµερών

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

χρόνο.

Αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 µε

στ) το µε αριθµ.πρωτ. 980/30.1.2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής

θέµα « Νέες Αρµοδιότητες ∆ήµων»

Αττικής προς το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων µε το οποίο ενηµερώνουν

Οµόφωνα Αποφασίζει

για την ασφάλεια λειτουργίας του Γυµνασίου Ερυθρών και την αναγκαιότητα µετακίνησης

Την προσωρινή µεταστέγαση του Γυµνασίου Ερυθρών και την µετακίνηση των µαθητών και

µαθητών και εκπαιδευτικών και προτείνει την µετακίνηση των µαθητών του Γυµνασίου στο

εκπαιδευτικών στις υπάρχουσες διαθέσιµες αίθουσες του Γενικού Λυκείου Ερυθρών και µέχρι

ΓΕΛ Ερυθρών µέχρι την πλήρη αποκατάσταση των φθορών του κτιρίου.

την πλήρη αποκατάσταση των φθορών που έχει υποστεί το κτίριο του Γυµνασίου.

ζ) το µε αριθµ. πρωτ. 1099/3.2.2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής
Αττικής προς το ∆ήµο µε το οποίο ζητείται να προχωρήσει ο ∆ήµος το συντοµότερο στην
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προσωρινή µεταστέγαση των µαθητών και εκπαιδευτικών του Γυµνασίου Ερυθρών στις

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται όπως ακολουθεί:

διαθέσιµες αίθουσες του ΓΕΛ Ερυθρών .
η) την µε αριθµ.πρωτ. 1857/5.2.2014 Έκθεση αυτοψίας για την καταλληλότητα των αιθουσών
προς παραχώρηση του ΓΕΛ Ερυθρών σύµφωνα µε την οποία οι χώροι που παραχωρούνται από
το ΓΕΛ Ερυθρών διαθέτουν επαρκή φωτισµό, αερισµό, θέρµανση και κατάλληλες συνθήκες
υγιεινής και παραµονής, ώστε να χρησιµοποιηθούν για την προσωρινή µεταστέγαση του

Ο Πρόεδρος
Λιώρης Γεώργιος
Πιστό Αντίγραφο
Μάνδρα 9-2-2015
Ο Πρόεδρος

Γυµνασίου Ερυθρών.
θ) την µε αριθµ.2/5.2.2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της Σχολικής Επιτροπής οµόφωνα
συναινούν στην άµεση µετεγκατάσταση των µαθητών και εκπαιδευτικών του Γυµνασίου
Ερυθρών στις διαθέσιµες αίθουσες του ΓΕΛ Ερυθρών προκειµένου να περιφρουρηθεί η
ασφάλεια τους και µέχρι να γίνουν οι κατάλληλες επισκευές στο Γυµνάσιο Ερυθρών για την
ασφαλή επιστροφή τους.
Παράλληλα µε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ο ∆ήµος για την όσο το δυνατόν άµεση επίλυση
του προβλήµατος η ∆ήµαρχος ενηµέρωσε το σώµα και για το µε αριθµ. πρωτ. 1746/4.2.2015
έγγραφο που απέστειλε προς τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Κτιριακών Υποδοµών
Α.Ε. για άµεση εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς εκτιµά ότι στην παρούσα περίπτωση το πλέον
ενδεδειγµένο θα ήταν η κατασκευή ενός καινούριου διδακτηρίου.
Αµέσως µετά το λόγο πήραν επικεφαλείς δηµοτικών παρατάξέων και δηµοτικοί σύµβουλοι οι
οποίοι αφού έθεσαν τα ερωτήµατα τους και διατύπωσαν τις θέσεις τους δήλωσαν ότι θα
ψηφίσουν θετικά για την προσωρινή µεταστέγαση του Γυµνασίου Ερυθρών στις υπάρχουσες
διαθέσιµες αίθουσες του ΓΕΛ Ερυθρών

ΛΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα µέλη:

1. ∆ούκας Αναστάσιος
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Κώνστα Ελένη
4. Γρίβας Ιωάννης
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Γκιόκας Ιωάννης
7. Ρόκας Περικλής
8. Παπακωνσταντίνου-Ρουµελιώτη Ελένη
9. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
10. Μουρίκης Ευάγγελος
11. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
12. Κώνστας Ευάγγελος
13. Κανάκης Χαράλαµπος
14. Κολοβέντζος Παναγιώτης
15. Τώρος Αθανάσιος
16. Αδάµ Μελέτιος
17. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
18. Κώνστα Αγλαΐα
19. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
20. Θεοδώρου Χαράλαµπος

