Ωραιόκαστρο, 10. 09.2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Αρχίζει η κατασκευή
του 2ου δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου

Μέσα στον επόμενο μήνα αρχίζουν οι εργασίες για την κατασκευή ενός
νέου

σχολικού

κτιρίου

σύγχρονων

προδιαγραφών

στον

δήμο

Ωραιοκάστρου. Πρόκειται για το διδακτήριο που θα φιλοξενήσει το 2ο
δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου.
Σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης
υπέγραψε τη σύμβαση ανάθεσης του έργου στην τεχνική εταιρεία που
έπειτα από σχετική διαγωνιστική διαδικασία ανέλαβε την κατασκευή
του.
Το έργο της κατασκευής του 2ου δημοτικού σχολείου Παλαιοκάστρου
είναι

προϋπολογισμού 3.070.000

ευρώ κι

έχει

ενταχθεί

στο

επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».
«Τα ευαίσθητα ζητήματα της σχολικής στέγης βρίσκονται σταθερά στην
κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Στις ανάγκες μαθητών και

εκπαιδευτικών απαντούμε με έργα και παρεμβάσεις, που ως στόχο
έχουν τη διαμόρφωση σύγχρονων και ελκυστικών σχολείων, τα οποία
θα ανταποκρίνονται στους υψηλούς στόχους που έχουμε θέσει στον
τομέα της εκπαίδευσης», υπογράμμισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου
Παντελής Τσακίρης.

Τα χαρακτηριστικά του έργου
Το 2ο δημοτικό σχολείο Παλαιοκάστρου πρόκειται να κατασκευαστεί σε
ιδιόκτητο οικόπεδο του δήμου Ωραιοκάστρου, επιφάνειας άνω των
1.500 τ.μ., επί της οδού Δημητρίου Υψηλάντη.
Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, το σχολείο θα είναι τριώροφο. Στο
ισόγειο του νέου κτιρίου θα διαμορφωθούν μεταξύ των άλλων ένας
χώρος πολλαπλών χρήσεων, που θα λειτουργεί σαν μια «εσωτερική
αυλή».
Στο καινούριο σχολείο πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας και τα
γραφεία των καθηγητών θα οργανωθούν εργαστήρια φυσικών
επιστημών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και αισθητικής αγωγής,
βιβλιοθήκη, ιατρείο αλλά ακόμη και γραφείο ψυχολόγου όπως και
γραφείο για τις μαθητικές κοινότητες και τους συλλόγους γονέων και
κηδεμόνων.
Ο αύλειος χώρος του σχολείου, όπως προβλέπεται από τη σχετική
μελέτη που έχει συνταχθεί, διαμορφώνεται σε διαδοχικά οριζόντια
επίπεδα τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με σειρές κερκίδων καθιστικών. Παράλληλα, προβλέπεται η διαμόρφωση με κερκίδες ενός
είδους υπαίθριου θεάτρου για ανοιχτές σχολικές εκδηλώσεις. Στο
ψηλότερο σημείο του οικοπέδου πρόκειται να διαμορφωθεί ένα

γήπεδο βόλεϊ, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει κι ένα μίνι μπάσκετ
με κινητές μπασκέτες.
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