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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκληρώνεται το έργο του νέου Βρεφονηπιακού Σταθµού  στην 

πόλη της Κω, προϋπολογισµού 587.000 ευρώ  

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε τις  

διαδικασίες  ανάθεσης 

Άµεσα πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποπεράτωσης του  νέου βρεφονηπιακού 

σταθµού πόλεως Κω, µετά την έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του σχεδίου σύµβασης και της διαδικασίας 

ανάθεσης του έργου. 

Κατόπιν της έγκρισης, εισέρχεται στο στάδιο της υλοποίησης ένα εξαιρετικά 

σηµαντικό έργο, που θα καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες της Κω, µέσα από µια 

υπερσύγχρονη δοµή, που θα πληρεί όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές.  

 

Το έργο «Αποπεράτωση βρεφονηπιακού σταθµού πόλεως Κω», µε απόφαση του 

Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζηµάρκου, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η  επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 587.000,00 

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. 

 

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην Αποπεράτωση του νέου Βρεφονηπιακού Σταθµού  

στην πόλη της Κω, στην περιοχή Αγία Μαρίνα, συνολικής επιφάνειας δόµησης 

360,30τ.µ., ο οποίος θα έχει τµήµα βρεφών από 8 µηνών και τµήµατα νηπίων από 2,5 

ετών µέχρι την βαθµίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δυναµικότητας 6 βρεφών και 35 



νηπίων αντίστοιχα. Με την αποπεράτωση του βρεφονηπιακού σταθµού εξαλείφεται 

ένα σηµαντικό κενό στις παρεχόµενες υπηρεσίες πρόνοιας της περιοχής και 

αυξάνεται το ποσοστό του πληθυσµού, που έχει πρόσβαση σε βελτιωµένες και 

σύγχρονες υποδοµές εκπαίδευσης. 

Το έργο έχει σκοπό την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών µε την κατασκευή ενός 

νέου σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθµού, εκτός του κέντρου της πόλης, καλύπτοντας 

τις ανάγκες των οικογενειών, που ζουν στις γύρω περιοχές και συµβάλλοντας στην 

κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση. 

 

Η κατασκευή του εξασφαλίζει την προσβασιµότητα σε όλους τους χώρους του 

βρεφονηπιακού σταθµού, µε κατάλληλα διαµορφωµένες ράµπες, ανελκυστήρα και 

χώρους υγιεινής για ασφαλή και αυτόνοµη χρήση των υποδοµών και των υπηρεσιών 

από εµποδιζόµενα άτοµα και άτοµα µε αναπηρία. 

 


