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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 1-9 / 31- 5 - 2011
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β΄/ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Η Σχολική επιτροπή Β/θμιας εκπ/σης Δήμου Σαλαμίνας συστάθηκε Φ.Ε.Κ. 1631/19-7-2011
σε πλέον ακατάλληλη εποχή , καθώς οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές και οι Δ/ντές και
διαχειριστές των παλαιών σχολικών επιτροπών σε διακοπές μέχρι το τέλος Αυγούστου.
Αποτέλεσμα ήταν , να πάνε χαμένοι διοικητικά 2 μήνες .
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ :
1. Οι Διευθυντές αντιμετώπισαν με δυσπιστία τον νέο τρόπο λειτουργίας
2. Αργοπορία στο κλείσιμο των βιβλίων
3. Δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά από τους Διευθυντές (παρατύπως) από ανασφάλεια για την νέα
κατάσταση
4. Η υπουργική απόφαση ήταν πολύ πρόχειρα γραμμένη με πολλά κενά και κανείς δεν γνώριζε
κάτι παραπάνω για το καθεστώς λειτουργίας των νέων σχολικών επιτροπών
Τελικά καταφέραμε να ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο.
ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ :
1. Ανεξόφλητα τιμολόγια , τα οποία προέκυψαν από το μπαράζ προμηθειών πριν το κλείσιμο
των βιβλίο των παλαιών σχολικών επιτροπών ( 16.000-17.000 ευρώ)
2. Απλήρωτοι λογαριασμοί ΔΕΚΟ (περίπου 25.000 ευρώ)
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :
Διοίκηση με πολύ προγραμματισμό και οργάνωση , ώστε να απαλλάξουμε τους Δ/ντες από
προβλήματα , να τους πείσουμε για τις καλές μας προθέσεις, να διαψεύσουμε τους φόβους κάποιων
ότι θέλουμε να διαχειριστούμε τα « χρήματά τους » γιατί θέλουμε να τα υπεξαιρέσουμε.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :
1. Σύμβαση με λογιστή
2. Καθαρίστριες
 Καλύφθηκαν οι κενές θέσεις λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών των σχολείων
Β΄/θμιας εκπ/σης είτε με μετακινήσεις ΙΔΑΧ , είτε με νέες συμβάσεις έργου.
 Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ σχολικής επιτροπής - ΕΙΝ για την χρηματοδότηση των
παραπάνω συμβάσεων
3. Κάλυψη θέσης σχολικού φύλακα στο συγκρότημα του Γ/σιου Λυκείου Αμπελακίων
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4. Ρύθμιση οφειλών με ΕΥΔΑΠ , με ΔΕΗ , με ΟΤΕ
5. Έχουν εξοφληθεί όλοι οι τρέχοντες λογαριασμοί ΔΕΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:












Φωτοτυπικό χαρτί για όλα τα σχολεία
Είδη καθαρισμού και χαρτικά για όλα τα σχολεία
Πετρέλαιο θέρμανσης 2011 δαπάνη
Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος
Η/Υ για γραμματειακή υποστήριξη σχολείων
Αθλητικό υλικό με βαρύτητα στην υποδομή και την ασφάλεια των μαθητών
Διαδραστικός πίνακας και φορητός βιντεοπροβολέας για το 2ο Γυμνάσιο
Η/Υ για εργαστήριο πληροφορικής του 1ου Λυκείου Σαλαμίνας
Η/Υ για εργαστήριο πληροφορικής του 2ου Λυκείου Σαλαμίνας
Συντηρήσεις φωτοτυπικών ( 500 ευρώ, με 600 ευρώ το καθένα )
Μελάνια – τόνερ για 69 εκτυπωτές , 25 φωτοτυπικά , 15 φαξ

Σημείωση : όλες οι προμήθειες έγιναν με λήψη προσφορών και απόφαση επιτροπής του Δ.Σ.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ :
 Απολύμανση σε όλα τα σχολεία
 Συντήρηση καυστήρων σε όλα τα σχολεία
 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης του Γ/σιου Αιαντείου λόγω της διαρροής
 Κατασκευή και τοποθέτηση και βάψιμο σιδερένιας κατασκευής σε παράθυρα στο Γ/σιο Αμπελακίων
για ασφάλεια διαδραστικών πινάκων
 Κατασκευή και τοποθέτηση και βάψιμο σιδερένιας κατασκευής σε παράθυρα στο 3ο Γ/σιο για
ασφάλεια διαδραστικών πινάκων
 Υπερύψωση κουπαστής μπαλκονιών με σιδηροκατασκευή για την ασφάλεια των μαθητών του1 ου
Λυκείου Σαλαμίνας
 Υπερύψωση κουπαστής μπαλκονιών με σιδηροκατασκευή για την ασφάλεια των μαθητών του 2 ου
Λυκείου Σαλαμίνας
 Προμήθεια υλικών για ελαιοχρωματισμό του 2ου Γ/σιου Σαλαμίνας
 Προμήθεια υλικών για ελαιοχρωματισμό αιθουσών του 2ου Λυκείου Σαλαμίνας
 Αντικατάσταση καυστήρα Γ/σίου Αιαντείου λόγω επικινδυνότητας
 Επισκευή υποσταθμού μέσης τάσης ΕΠΑΛ λόγω βλάβης
 Αντικατάσταση 2 καυστήρων 400.000 θερμίδων ο καθένας λόγω παλαιότητας και
υπερκατανάλωσης
 Αντικατάσταση σωμάτων θέρμανσης 1ου Λυκείου Σαλαμίνας
 Μικροεπισκευές – συντηρήσεις της καθημερινότητας
 Αναγόμωση πυροσβεστήρων
 Υπερύψωση κάγκελων αυλή 1ου-2ου Λύκειου
 Κατασκευή φυλακίου για τον σχολικό φύλακα στο Γ/σιο – Λύκειο Αμπελακίων
Σημείωση : όλες οι προμήθειες έγιναν με λήψη προσφορών και απόφαση επιτροπής του Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Άννα Διαμαντίδου
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