
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου

για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιου Αιγαίου
2014-2020»,  αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση έργων υποδομής για το νησί μας.

Στο  πλαίσιο  του  άξονα  προτεραιότητας  «Βελτίωση  βασικών  υποδομών»  έχει  εγκριθεί  και
υλοποιείται  η  Πράξη,  με  κωδικό ΟΠΣ 5000831,  η  οποία αφορά στην  Ανέγερση Δημοτικού
Σχολείου και αναδιαρρύθμιση κτιρίου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βάρης ν. Σύρου.

Στόχος της  Πράξης είναι  η  αναδιαρρύθμιση του  υφιστάμενου  κτιρίου  και  η  ανέγερση κατ'
επέκταση νέου κτιρίου, για την στέγαση και λειτουργία Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
στη Βάρη ν. Σύρου, δυναμικότητας 120 μαθητών και 40-50 νηπίων. 

Το υφιστάμενο κτίριο αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες. 

Το  Νηπιαγωγείο  προβλέπεται  να  στεγαστεί  στη  στάθμη  του  ισογείου  και  στις  δύο  άλλες
στάθμες προβλέπεται να στεγαστούν χώροι του Δημοτικού Σχολείου. 

Το νέο κτίριο (κατ' επέκταση ανατολικά του υφιστάμενου κτιρίου) αναπτύσσεται σε τρεις
στάθμες:

1. Στη χαμηλότερη στάθμη χωροθετούνται:
 Βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, λεβητοστάσιο).
 Χώροι υγιεινής.
 Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων με σκηνή – παρασκήνια.
 Αποδυτήρια.
 Αποθήκη.
 Κυλικείο.
 Υπόστεγο γυμναστικής. 



2. Στην επόμενη στάθμη χωροθετούνται :
 4 Αίθουσες διδασκαλίας.
 Γραφεία Διευθυντή, δασκάλων και Γραμματείας.
 Τουαλέτες προσωπικού και μαθητών. 
 Εκτεταμένος χώρος διαλείμματος.

3. Στην άνω στάθμη χωροθετούνται:
 2 Αίθουσες διδασκαλίας.
 3 Εργαστήρια.
 Γραφείο Συλλόγου Γονέων.
 Ιατρείο –Αναρρωτήριο.
 Χώρος φαγητού –κουζίνα.
 Και ένα γραφείο. 

Ο περιβάλλων χώρος του Δημοτικού Σχολείου διαχωρίζεται από τον χώρο του Νηπιαγωγείου.
Επίσης,  διαμορφώνονται  υπαίθριο  γήπεδο  (μπάσκετ  –βόλεϊ)  με  δύο  σειρές  κερκίδες  και
παρτέρια για να χρησιμοποιηθούν για φύτευση. 

Επίσης θα διαμορφωθεί νέο οικόπεδο για να εισέρχεται το λεωφορείο μεταφοράς των μαθη-
τών και χώρος στάθμευσης των λοιπών οχημάτων. Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή στε-
γάστρου αναμονής για προστασία των παιδιών από τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα θα 
διαμορφωθεί τμήμα πεζοδρομίων για την ασφαλή διέλευση.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 1.965.574,54€.


