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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ
ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΜΤΚΟΝΟ

Ζνα βιμα πριν τθν υλοποίθςθ βρίςκεται ο πρϊτοσ βρεφονθπιακόσ ςτακμόσ τθσ Μυκόνου.
φντομο ιςτορικό του ζργου:


17 Δεκεμβρίου 2010 το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Μυκόνου ενζκρινε τθ
ςφναψθ ςφμβαςθσ μεταξφ του Διμου Μυκόνου και τθσ Σεχνικισ Εταιρείασ με
τθν επωνυμία ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. , με αντικείμενο τθ
ςφνταξθ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ και Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ του ζργου
«Καταςκευι Βρεφονθπιακοφ τακμοφ Διμου Μυκόνου».



Φεβρουάριο 2012, θ ανάδοχοσ εταιρεία εκπόνθςε ςε μερικι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, τθν ΠΡΟΜΕΛΕΣΗ του ζργου «Καταςκευι Βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ
Διμου Μυκόνου» ςτθν οποία περιλαμβάνεται ειδικότερα (α) θ τεχνικι
περιγραφι προμελζτθσ (β) φωτογραφικι αποτφπωςθ.



21 Δεκεμβρίου 2012, θ αρμόδια επιτροπι του Διμου Μυκόνου ςυνζταξε τθν
ταυτόχρονθ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ που αφορά ςτθν εκπόνθςθ ΜΟΝΑΧΑ
προμελζτθσ ζναντι τθσ ςυμφωνθκείςθσ αμοιβισ τθσ αναδόχου , ποςοφ δζκα
επτά χιλιάδων οκτακοςίων ςαράντα τεςςάρων ευρϊ και είκοςι οκτϊ λεπτϊν (
(17.844,28 €).



31 Δεκεμβρίου 2012, το Ελεγκτικό υνζδριο (υπθρεςία Επιτρόπου) με τθν υπ’
αρικ. 113 πράξθ του ΔΕΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ το ωσ άνω χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ
του Διμου.



Ζκτοτε, θ Σεχνικι Εταιρεία με τθν επωνυμία ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
Α.Ε. αποςφρθηκε και θ ςφμβαςθ που είχε καταρτιςτεί εκτελζςτθκε μόνον ωσ

προσ το πρϊτο ςτάδιο με τθν εκπόνθςθ και παράδοςθ τθσ Προμελζτθσ
Αρχιτεκτονικϊν για το ζργο «Καταςκευι Βρεφονθπιακοφ τακμοφ Διμου
Μυκόνου». (Η οικονομικι υπθρεςία του Διμου κατόπιν ενεργειών μασ,
διενιργθςε εκ νζου τισ διαδικαςίεσ και εξζδωςε το υπ’ αρικ. 73 / 02-06-2016
ζνταλμα πλθρωμισ, για τθν εξόφλθςθ του από 2012 τιμολογίου τθσ εταιρείασ ,
το οποίο εν τζλει κεωρικθκε και εγκρίκθκε από το Ελεγκτικό Συνζδριο και θ
εταιρεία ζλαβε τθν αμοιβι τθσ και εξοφλικθκε πλιρωσ για τθν παρεχόμενθ
υπθρεςία τθσ.)


10 Αυγοφςτου 2013 το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Μυκόνου ενζκρινε τθν
αποδοχι τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «Σεχνικι Βοικεια του Διμου
Μυκόνου ςτον άξονα προτεραιότθτασ 12 – Σεχνικι Τποςτιριξθ Εφαρμογισ Νότιο Αιγαίο του Ε.Π. Κριτθσ & Νιςοι Αιγαίου».



19 Μαρτίου 2014 υπεγράφθ μεταξφ του Διμου Μυκόνου και τθσ εταιρείασ με
τθν επωνυμία MULTI IKE, ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν με τθν οποία μεταξφ
άλλων, ο Διμοσ Μυκόνου ανζκεςε ςτθν ανάδοχο τθν τεχνικι υποςτιριξθ για το
ζργο «Καταςκευι Βρεφονθπιακοφ τακμοφ Διμου Μυκόνου» που κα
περιελάμβανε (α) τθν ωρίμανςθ πρόταςθσ προσ υποβολι για χρθματοδότθςθ
μζςω ΕΠΑ (β) ςτάδιο ωρίμανςθσ φακζλων υποβολισ .



Η ανάδοχοσ εταιρεία απζςτειλε ςτο Διμο Μυκόνου δελτία καταγραφισ
πεπραγμζνων ςχετικά με το ζργο «Σεχνικι Βοικεια Διμου Μυκόνου»
(α) ςτισ 01/05/2014,
(β) ςτισ 01/06/2014
(γ) ςτισ 01/09/2014
και βεβαιϊνει ότι , ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και ςχετικά με το ζργο τθσ
καταςκευισ του Βρεφονθπιακοφ τακμοφ Διμου Μυκόνου προζβθ: (α) ςτον
ζλεγχο τθσ ςυμβατότθτασ των υφιςταμζνων προμελετϊν, (β) ςε διορκϊςεισ των
αρχιτεκτονικϊν προμελετϊν, τισ οποίεσ και παρζδωςε διορκωμζνεσ και
ςυμβατζσ προσ τισ διατάξεισ περί «Προχποκζςεισ Ίδρυςθσ και Λειτουργίασ
Μονάδων Φροντίδασ Προςχολικισ Αγωγισ».
Ζκτοτε, ςτα πλαίςια ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν για τθν υλοποίθςθ του ζργου θ
Σεχνικι Τπθρεςία του Διμου δια των αρμοδίων υπαλλιλων τθσ, προζβθ ςτισ
αναγκαίεσ ενζργειεσ κεωριςεων και εγκρίςεων των ςχεδίων. υγκεκριμζνα:



25 επτεμβρίου 2015 το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Μυκόνου ενζκρινε τθν
τεχνικι μελζτθ καταςκευισ του Βρεφονθπιακοφ τακμοφ του Διμου Μυκόνου
ςτθ κζςθ Αργφραινα.



7 Οκτωβρίου 2015 εκδόκθκε από τθν Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν (Πολεοδομία)
του Διμου Μυκόνου θ άδεια δόμθςθσ.



18 Ιανουαρίου 2016 ο Διμοσ Μυκόνου προτείνει ςτθν Περιφζρεια Νοτίου
Αιγαίου τθ ςφναψθ διαβακμιδικισ ςφμβαςθσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου, λόγω
τθσ υποςτελζχωςθσ των Τπθρεςιϊν του Διμου.



05 Απριλίου 2016 το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Μυκόνου ομόφωνα
αποφάςιςε τθ Διαβακμιδικι φμβαςθ ςφμφωνα με τθν οποία ο Διμοσ
Μυκόνου, λόγω υποςτελζχωςθσ, εκχϊρθςε τθν αρμοδιότθτα για τθν υλοποίθςθ
του ζργου ςτθν Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου, ενϊ ο Διμοσ ανζλαβε και εκπόνθςε
όλεσ τισ τεχνικζσ και οικονομικζσ μελζτεσ, τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ και ζλαβε
όλεσ τισ απαραίτθτεσ αδειοδοτιςεισ.



07 Ιουνίου 2016 μετά από ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ του Διμου Μυκόνου
εντάκθκε το ζργο ςτο ΕΠΑ με ςχετικι απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Νοτίου
Αιγαίου κ. Γιϊργου Χατηθμάρκου.



10 Νοεμβρίου 2017 είναι ζτοιμο προσ Δθμοπράτθςθ το ζργο για τθν καταςκευι
του Πρϊτου Βρεφονθπιακοφ τακμοφ Διμου Μυκόνου, μετά τθ κετικι
γνωμοδότθςθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ για τθν ζγκριςθ διακιρυξθσ
κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των όρων από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ
Περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου.



7 Δεκεμβρίου 2017 το Δθμοτικό υμβοφλιο τθσ Μυκόνου ενζκρινε τθν
επικαιροποιθμζνθ τεχνικι μελζτθ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου.



28 Ιουλίου 2018 θ Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου προκιρυξε τθν καταςκευι του
ζργου.



14 Δεκεμβρίου 2018 εγκρίκθκε από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ
Νοτίου Αιγαίου το πρακτικό δθμοπραςίασ και κατακυρϊκθκε ςε οριςτικό
ανάδοχο.



22 Ιανουαρίου 2019 εγκρίκθκε θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ από τθν Ειδικι
Τπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΠΑ.

Σο ζργο με τίτλο ''Καταςκευι Βρεφονθπιακοφ τακμοφ Διμου Μυκόνου'' κα καταςκευαςτεί
προςεχϊσ και ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ανζρχεται ςτα 1.275.000 €.
Πιο ειδικά το ζργο αποτελείται από μια αίκουςα απαςχόλθςθσ βρεφϊν, δυο αίκουςεσ φπνου
βρεφϊν, δυο αίκουςεσ απαςχόλθςθσ νθπίων, μια αίκουςα φπνου νθπίων, μια τραπεηαρία, μια
κουηίνα, δωμάτιο μόνωςθσ, χϊρο αναμονισ, χϊρο αλλαγϊν για τα βρζφθ και χϊρο
παραςκευισ γάλακτοσ. Επίςθσ, διακζτει γραφεία προςωπικοφ και διεφκυνςθσ. Σο κτίριο
περιλαμβάνει αποκικεσ, WC προςωπικοφ, νθπίων και ΑμεΑ, όπωσ και άλλουσ απαραίτθτουσ
υποςτθρικτικοφσ – βοθκθτικοφσ χϊρουσ. Ιδιαίτερθ μζριμνα δίνεται ςτθ διαμόρφωςθ του
περιβάλλοντα χϊρου, ςτθ προςβαςιμότθτα, ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ, ςτον αφλειο χϊρο και
τθν περίφραξθ αυτοφ. Σο ςφνολο του βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ (κτίριο και αφλειοσ χϊροσ) κα
είναι πλιρωσ εξοπλιςμζνο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια και θ λειτουργικότθτά του. Για
τθν υλοποίθςι του εκπονικθκε Μελζτθ Προςβαςιμότθτασ για τα άτομα με αναπθρία.
Η δυναμικότθτα του είναι για 60 βρζφθ και νιπια (18 βρζφθ και 42 νιπια) καλφπτοντασ ζνα
εφροσ θλικιϊν από 2 μθνϊν ζωσ 4,5 ετϊν. Σο κτίριο κα καλφπτει ςυνολικι επιφάνεια 400 m2
ςε οικόπεδο επιφάνειασ 4.003,0 m2, ιδιοκτθςίασ του Διμου Μυκόνου, ςτθν περιοχι
Αργφραινα.
Η Δθμοτικι Αρχι Μυκόνου ευχαριςτεί τθν Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου και τθν Ειδικι Τπθρεςία
Διαχείριςθσ για τθ χρθματοδότθςθ του ζργου κακϊσ και για όλθ τθ ςυνεργαςία.
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ υλοποιείται ζνα ςθμαντικό ζργο για τουσ Μυκονιάτεσ γονείσ.
Ο Δήμαρχοσ Μυκόνου κ. Κωνςταντίνοσ Κουκάσ δήλωςε:

«Είμαςτε ιδιαίτερα χαροφμενοι κακώσ ζπειτα από πολυετείσ, επίπονεσ και επίμονεσ
προςπάκειεσ, το όνειρο γίνεται πραγματικότθτα. Ζνα ζργο που βριςκόταν ςε διαδικαςίεσ
προμελζτθσ και διορκώςεων από το 2010, μια απαίτθςθ και ανάγκθ τθσ κοινωνίασ μασ,
καταφζραμε να το υλοποιιςουμε εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ και αντιπαλεφοντασ με
μεγαλφτερθ ακόμα γραφειοκρατία.

Ο πρώτοσ βρεφονθπιακόσ ςτακμόσ Μυκόνου ςε λίγουσ μινεσ δε κα αποτελεί πλζον απλά μια
μακζτα!

Οι εργαηόμενεσ μθτζρεσ τθσ Μυκόνου κα δουν το πάγιο και διαχρονικό αίτθμά τουσ να γίνεται
πραγματικότθτα, κακώσ πλζον ξεκινοφν με γοργό ρυκμό οι εργαςίεσ ανζγερςθσ του ςτακμοφ.

Η μάχθ με τθ γραφειοκρατία και τθν υποςτελζχωςθ ςυνεχίηεται, αλλά εμείσ δεν πτοοφμαςτε!

Κάκε φορά που καταφζρνουμε το «ακατόρκωτο» παίρνουμε δφναμθ για τθ ςυνζχεια.

Ευχαριςτώ κερμά όςεσ και όςουσ εργάςτθκαν διαχρονικά για τθν υλοποίθςθ αυτοφ του
ςθμαντικοφ ζργου, ιδίωσ όμωσ τον Περιφερειάρχθ Νοτίου Αιγαίου κ. Χατηθμάρκο, ο οποίοσ
επζδειξε ιδιαίτερο ηιλο ςτθρίηοντασ τθ ςυνεργαςία μασ για τθν ολοκλιρωςθ του
βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ Μυκόνου.
Συνεχίηουμε ακάκεκτοι και προςθλωμζνοι ςτο τρίπτυχο Παιδεία-Ακλθτιςμόσ-Πολιτιςμόσ,
επενδφοντασ ςτθ νζα γενιά Μυκονιατών, με ςεβαςμό ςτισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ μασ.»
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

