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Πρόεδρο Κτιριακών Υποδομών Α.Ε, κ. Κοντούλη Ιωάννα
Διευθύνοντα Σύμβουλο Κτιριακών Υποδομών Α.Ε, κ. Καραγιάννη Βασίλειο
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Δήμαρχο Βύρωνα, κ. Κατωπόδη Γρηγόρη,
Αντιδήμαρχο παιδείας δήμου Βύρωνα, κ. Κλωνάρη Λεμονιά,
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Βύρωνα, κ Καραγιάννη Μιχάλη
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας δήμου Βύρωνα
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
Διευθυντή 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα, κ. Φουρνόδαυλο Κων/νο

Θέμα: 4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,
Λαμβάνοντας υπ’όψιν








Την από 17/06/2013 διενέργεια έκθεσης αυτοψίας της Ο.Σ.Κ Α.Ε στο χώρο
του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα, και πιο συγκεριμένα του πολιτικού
μηχανικού κυρίου Σεφερλή Δημητρίου, όπου και ρητά δηλώνεται «ότι
ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην από 6/6/2007 Τεχνική Έκθεση του
Στατικού Τμήματος της Ο.Σ.Κ Α.Ε για το ιστορικό του δομήματος». (Η έκθεση
επισυνάπτεται)
Την από 06/06/2007 τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από τους πολιτικούς
μηχανικούς της Διεύθυνσης Μελετών Συμβατικών Έργων της Ο.Σ.Κ Α.Ε,
κυρίου Κούραλη Δημητρίου και κυρίας Τζώρτζη Σταματίνας, όπου και ρητώς
δηλούνται ανάμεσα σε άλλα τα κάτωθι:
1. «...δίδει μια πρώτη ένδειξη ότι η Στατική επάρκεια είναι ήδη
υποβιβασμένη.»
2. «Οι άγνωστες συνθήκες συνδέσεως των δύο τμημάτων του όλου
Φέροντα Οργανισμού, δεν επιτρέπουν τον ασφαλή προσδιορισμό
του τρόπου με τον οποίο θα αντιδράσει το κτίριο σε μεγάλη
καταπονηση εξ οριζοντίων μετακινήσεων»
3. «Από πλευράς επάρκειας του Φέροντος Οργανισμού του
διδακτηρίου στις μελλοντικές κυρίως καταπονήσεις εκτιμούμε ότι ο
2ος όροφος, του οποίου ο σκελετός εξ ωπλισμένου σκυροδέματος
εδράζεται απλώς επί των φερουσών λιθοδομών του αρχικού κτιρίου,
είναι στοιχείο επιβαρυντικό» (Η έκθεση επισυνάπτεται)
Τη μη ύπαρξη νεότερης τεχνικής έκθεσης και ιδαιτέρως τεχνικής μελέτης
στατικής επάρκειας του κτιρίου, η οποία να λειτουργεί καθησυχαστικά για
τους αγωνιούντες γονείς των παιδιών του σχολείου.
Τη δεδομένη ανησυχία των γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα, οι
οποίοι επί σειρά ετών βιώνουν καθημερινώς αισθήματα ανασφάλειας και
δικαιολογημένου άγχους για το πως θα αντιδράσει το σχολείο των παιδιών
τους σε μια πιθανή σεισμική δόνηση.



Το γεγονός πως όλοι γνωρίζουμε ότι ζούμε σε μια χώρα υψηλής
σεισμικότητας.

Ζητάμε τον άμεσο προγραμματισμό συνάντησης μεταξύ της ΚΤΥΠ Α.Ε και της
Ένωσης Γονέων Βύρωνα, ώστε να σας θέσουμε τις προτάσεις μας και από κοινού να
εξετάσουμε την προοπτική άμεσης εξεύρεσης λύσης για ένα ζήτημα που και
χρονίζει και που όλους τους εμπλεκόμενους μας καθιστά υπεύθυνους για την ορθή
λύση του.
Παρακαλείστε όπως βάσει της διαθεσιμότητας σας, μας προτείνετε ημέρα και ώρα,
ώστε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση μας.
Θα αναμένουμε την έγγραφη απάντηση σας στο παρόν αίτημα μας.
Η παρούσα επιστολή είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Για την Ένωση Γονέων Βύρωνα

Ο πρόεδρος

Ο γραμματέας

Στάσης Βαγγέλης

Βαρσαγάκης Γιώργος

