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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ: σλετίδοληαη οη παρεκβάζεης ζηης ζτοιηθές κολάδες 

 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΑΤΛΔΙΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΣΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 

 

πλερίδνληαη νη παξεκβάζεηο ηνπ Δήκνπ Σαλάγξαο ζηα ζρνιεία. πγθεθξηκέλα, 

πινπνηήζεθε ην έξγν πνπ πεξηειάκβαλε ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ ζην Νεπηαγωγείν 

ηνπ Αεξνδξνκίνπ Σαλάγξαο.  

ηόρνο ηεο παξέκβαζεο ήηαλ λα επηηεπρζεί:  1νλ) ε βειηίωζε ηνπ εμωηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ 

λεπηαγωγείνπ κε βαζηθή επηδίωμε ηε δηακόξθωζε ελόο ρώξνπ πνπ ελζαξξύλεη ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηωλ παηδηώλ θαηά ηηο απζόξκεηεο δξαζηεξηόηεηεο.2νλ) 

ηελ εζηίαζε ζηε ρξήζε ηωλ πιηθώλ ηεο θύζεο ζε εμωηεξηθά πεξηβάιινληα (πάξθα, ππαίζξηνπο 

ρώξνπο, παηδηθέο ραξέο) κε έκθαζε ζηελ νξγάλωζε ηωλ ρώξωλ κε απηά ηα πιηθά. 

Σν έξγν εθηειέζηεθε  κε ηελ «ζπλνπηηθή δηαδηθαζία» θαη αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε 

ΑΙΡΚΑΜ Α.Σ.Ε. 

Ο προϋποιογηζκός ηωλ εργαζηώλ αλερτόηαλ ζηο ποζό ηωλ 74.393,39 € θαη ηο θόζηος 

ηοσ έργοσ θαιύθζεθε από ηδίοσς πόροσς. 

Ο Δήκαξρνο Σαλάγξαο, Βαζίιες Περγάιηας,  δειώλεη όηη: 

«Η ζπλεξγαζία ηωλ ρνιηθώλ καο Επηηξνπώλ Πξωηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο 

κε ηνπο Δηεπζπληέο θαη Πξνϊζηακέλνπο ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ ηνπ Δήκνπ καο θαη ηνπο 

πιιόγνπο γνλέωλ & Κεδεκόλωλ νδεγνύλ ζηελ επίιπζε ζεκαληηθώλ θαη ρξόληωλ πξνβιεκάηωλ. 

Σν Νεπηαγωγείν ηνπ Αεξνδξνκίνπ Σαλάγξαο αληηκεηώπηδε πξνβιήκαηα πνπ έζεηαλ ζε θίλδπλν 

ηελ αζθάιεηα ηωλ καζεηώλ θαη ήηαλ επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 

παξέκβαζεο. ηόρνο καο είλαη ε αξηηόηεηα ζηελ θαηαζθεπή όιωλ ηωλ έξγωλ πνπ πινπνηνύκε, 

δίλνληαο κεγάιε βαξύηεηα ζηελ αηζζεηηθή ηνπο εηθόλα θαζώο θαη ν εθζπγρξνληζκόο ηωλ 

ζρνιηθώλ ππνδνκώλ, παξέρνληαο ζηνπο καζεηέο ην θαιύηεξν δπλαηό πεξηβάιινλ. Θα ήζεια λα 

επραξηζηήζω ηελ Οηθνλνκηθή θαη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

πινπνίεζε ηωλ έξγωλ. πλερίδνπκε ηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο όιωλ ηωλ ζρνιηθώλ καο 

Μνλάδωλ. Είκαζηε πάληα δίπια ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά καο». 
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