
Για το Έργο με τίτλο «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη 

επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών 

του 21ου Νηπιαγωγείου και του Παραρτήματος του 24ου Νηπιαγωγείου βάσει του 

αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)» 

 

 

Περιγραφή του έργου: 

 

Το Έργο «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών του 21ου Νηπιαγωγείου και του Παραρτήματος του 24ου 

Νηπιαγωγείου βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)» χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ύψος της χρηματοδότησης ανήλθε 

στο ποσό  των:  203.360,00€ 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.15/27268/Δ1 (ΦΕΚ 623 Β'/2019) περί Ορισμού Δήμων εφαρμογής δίχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020, ο Δήμος Σερρών συμπεριλαμβάνεται στους 

Δήμους στους οποίους εφαρμόζεται υποχρεωτικά η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. 

Οι ανάγκες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κτιριακές υποδομές νηπιαγωγείων (προσχολική 

εκπαίδευση) είναι αποτυπωμένες από το 2017, με ιδιαίτερη έμφαση στους ενοικιαζόμενους χώρους για την 

κάλυψη των παραπάνω αναγκών. 

 

Σκοπός του έργου: 

 

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη επειγουσών αναγκών για την προσωρινή στέγαση της δίχρονης 

προσχολικής εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων. Σύμφωνα με τον Ν.4610/2019, άρθρο 220 και τον 

Ν.4690/2020 άρθρο 24, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών 

νηπιαγωγείου ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους για την κάλυψη των 

παραπάνω αναγκών. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, την ευθύνη συντήρησης των αιθουσών και λοιπών 

λειτουργικών δαπανών αναλαμβάνει ο Δήμος Σερρών. 

Το προτεινόμενο έργο αφορά τη λειτουργία δύο (2) τμημάτων ολοήμερου νηπιαγωγείου εντός του 

αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος του 8ου-25ου Δημοτικού σχολείου της πόλης των Σερρών.  

 

Αναλυτικότερα: 

Για το 21ο Νηπιαγωγείο: 

Τύπος Νηπιαγωγείου: Ολοήμερο 

Δυναμικότητα: 20 παιδιά 

Διεύθυνση: Κερασούντος 2, Σέρρες (εντός του αύλειου χώρου του 8ου-25ου Δημοτικού Σερρών) 

Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 

Δύο (2) αίθουσες για χρήση WC.  

Λοιπές δαπάνες για την λειτουργικότητα του χώρου (οριοθέτηση αύλειου χώρου κλπ.) 

συμπεριλαμβανομένου και του απαιτούμενου εξοπλισμού (καρεκλάκια νηπίων, τραπεζάκια, παγκάκια 

νηπίων, πίνακες εργασιών, συρταριέρα νηπίων, βιβλιοθήκη, γραφείο νηπιαγωγού, καρέκλα νηπιαγωγού, 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, κλπ.) 

 

Για το Παράρτημα του 24ου Νηπιαγωγείου: 



Τύπος Νηπιαγωγείου: Ολοήμερο 

Δυναμικότητα: 20 παιδιά 

Διεύθυνση: Κερασούντος 2, Σέρρες (εντός του αύλειου χώρου του 8ου-25ου Δημοτικού Σερρών) 

Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας 

Δύο (2) αίθουσες για χρήση WC.  

Λοιπές δαπάνες για την λειτουργικότητα του χώρου (οριοθέτηση αύλειου χώρου κλπ.) 

συμπεριλαμβανομένου και του απαιτούμενου εξοπλισμού (καρεκλάκια νηπίων, τραπεζάκια, παγκάκια 

νηπίων, πίνακες εργασιών, συρταριέρα νηπίων, βιβλιοθήκη, γραφείο νηπιαγωγού, καρέκλα νηπιαγωγού, 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, κλπ.) 

 

 


