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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνεργασία Δήμου Τανάγρας - Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με 

επίκεντρο την εκπαίδευση.  

Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για την αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Σχηματαρίου 

 

Την υλοποίηση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ” δρομολόγησαν με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης ο 

Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός και ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης 

Περγάλιας, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βοιωτίας, Φανής Παπαθωμά και της 

Δ/ντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου, Ευγενίας Στρατή, την Παρασκευή 

στις 9 Οκτωβρίου 2020 στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στη 

Λιβαδειά. 

Το έργο, προϋπολογισμού 188.494,20 ευρώ,  χρηματοδοτείται από ιδίους 

πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενώ θα δημοπρατηθεί από το Δήμο 

Τανάγρας και την ευθύνη εκτέλεσής του θα έχει η Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

Στόχος των παρεμβάσεων του έργου είναι η ασφάλεια  και η βελτίωση 

ποιότητας ζωής των μαθητών. 

Ειδικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται από την μελέτη του έργου, 

είναι: η αναβάθμιση της στέγης, η αντικατάσταση εσωτερικής και εξωτερικής 

ψευδοροφής, κατασκευή νέου δαπέδου στον ημιυπαίθριο χώρο, αναβάθμιση των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση μεταλλικών θυρών, 

αντικατάσταση υδρορροών και κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων, 

κατασκευή στηθαίων από λιθοδομή και σιδηρών κιγκλιδωμάτων στις μεγάλες 
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υψομετρικές διαφορές για την ασφάλεια των μαθητών, Χρωματισμοί εσωτερικοί-

εξωτερικοί, αποκατάσταση πεζοδρομίου στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος. 

  Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας δήλωσε ότι  

“Είμαι ικανοποιημένος γιατί καταφέραμε ως Διοίκηση να εξασφαλίσουμε 

χρηματοδότηση για να υλοποιήσουμε ακόμη ένα σημαντικό έργο για τον τόπο μας. Η 

Σχολική Στέγη από τότε που αναλάβαμε αποτελεί για εμάς καθήκον και υποχρέωση 

προς την νέα γενιά του Δήμου μας, στην οποία ανήκει και το 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Σχηματαρίου, που είναι ένα ιστορικό Σχολικό Συγκρότημα.  

Η ένταξη του έργου για χρηματοδότηση αποτελεί μέρος ενός συνολικού 

σχεδιασμού για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων στον τομέα της σχολικής στέγης 

και αποδεικνύεται ότι με σκληρή και συστηματική δουλειά, προγραμματισμό, 

σχεδιασμό, συνεργασίες και χωρίς πολλά λόγια αλλά έργα, οδηγούμαστε πάντα σε 

θετικά αποτελέσματα και σε λύσεις.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ιδιαίτερα τον 

Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό και την Αντιπεριφερειάρχη κα Φανή Παπαθωμά για 

την ευαισθησία τους και την άμεση ανταπόκρισή τους στο κοινό αίτημά μας - του 

Δήμου Τανάγρας και της Δ/νσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου - για την 

αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος.  

Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη πηγή 

χρηματοδότησης, προκειμένου να υλοποιήσουμε μικρά και μεγάλα έργα για τη νέα 

γενιά του Δήμου μας, που αποτελεί κύρια προτεραιότητά μας”. 

 

 

 


