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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Ξεκινούν οι εργασίες αποπεράτωσης του βρεφονηπιακού σταθµού 
Εµπορείου, ∆ήµου Θήρας, µετά την έγκριση από την ΕΥ∆ Νοτίου 

Αιγαίου, της υπογραφής σύµβασης µε τον ανάδοχο 
 

Το έργο ξεκίνησε κατά τη χρονική περίοδο 1997-1998, οπότε διεκόπησαν οι 
εργασίες  και παραµένει ηµιτελές µέχρι σήµερα 

 

Άµεσα πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποπεράτωσης του βρεφονηπιακού 
σταθµού Εµπορείου, ∆ήµου Θήρας, µετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της υπογραφής σύµβασης µε 
τον ανάδοχο του έργου. 

 

Ειδικότερα, η ΕΥ∆ προέβη στην προέγκριση του σχεδίου σύµβασης και της 
διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Αποπεράτωση Βρεφονηπιακού Σταθµού 
Εµπορείου, ∆ήµου Θήρας», το οποίο, µε απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου 
Αιγαίου, Γιώργου Χατζηµάρκου, έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίο 2014-2020, µε συνολική επιλέξιµη δαπάνη 
ύψους 2.150.000 ευρώ.     

 

Το έργο αφορά στην αποπεράτωση υπάρχουσας οικοδοµής, η κατασκευή της οποίας 
ξεκίνησε κατά τη χρονική περίοδο 1997-1998, οπότε διεκόπησαν οι εργασίες  και 
παραµένει ηµιτελής έως και σήµερα.  
 
Ο ∆ήµος Θήρας, προκειµένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο, προχώρησε 
στην εκπόνηση µελετών για τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθµού δυναµικότητας 
75 νηπίων και 25 βρεφών, σε κτίριο συνολικής επιφανείας 746 τ.µ. Προβλέπεται 
επίσης η προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία του βρεφονηπιακού σταθµού, που 
περιλαµβάνει έπιπλα βρεφών και νηπίων, ιµατισµό, παιδαγωγικό υλικό, έπιπλα 
γραφείου, ηλεκτρονικό εξοπλισµό, καθώς και εξοπλισµό κουζίνας και εστίασης.  

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
2.150.000 ευρώ.  

 

Περιλαµβάνεται στον συνολικό σχεδιασµό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία 
αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιµους κοινοτικούς πόρους, για την συµπλήρωση και 
βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδοµών στα νησιά, µε στόχο την περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη, την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα 
και  την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους των νησιών.  


