
 
 
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της Α΄ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ από 1/10/2020 -31/8/2021 
 
Α. Δράσεις για την αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου 
Ø Δημιουργία αίθουσας προβολών και βιβλιοανάγνωσης και προμήθεια και εγκατάσταση 
σε αυτή σύγχρονου εξοπλισμού προβολής και ήχου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. 
Ø Ανακατασκευή του πατώματος των γραφείων Διευθυντή, Υποδιευθυντή και 
Διδασκόντων και κατασκευή βιβλιοθηκών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. 
Ø Νέα σύγχρονη και αναβαθμισμένη αίθουσα πληροφορικής στο 6ο Δημοτικό. 
Ø Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση της αίθουσας πληροφορικής στο 1ο Δημοτικό. 
Ø Προμήθεια δεκατεσσάρων (14) φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες της 
τηλεκπαίδευσης των Νηπιαγωγείων. 
Ø Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία τηλεοράσεων ( smart TV ) σε κάθε αίθουσα 
του 4ου Νηπιαγωγείου για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου. 
Ø Ανακατασκευή και αναβάθμιση του δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο και στη χρήση 
υπολογιστών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στο 2ο Νηπιαγωγείο. 
Ø Προμήθειές υλικών ή συντηρήσεις για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου της 
πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων. 
Ø Προμήθεια νέων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων XEROX στο 1o και 4o 
Νηπιαγωγείο. 
  
Β. Δράσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου 
Ø Έναρξη διαδικασίας για τη μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης όλων των Δημοτικών και 
Νηπιαγωγείων του Δήμου και ολοκλήρωσή της με την παράδοση των σχετικών μελετών 
και τα τεύχη δημοπράτησης τους στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου. (Για την υλοποίηση 
της μελέτης πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες αυτοψίες σε όλα τα κτίρια των Δημοτικών – 
Νηπιαγωγείων ). 
Ø Αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και αποκατάσταση της λειτουργίας των W.C. στο 
παλαιό κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου. 
Ø Συντήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του χώρου λειτουργίας του καυστήρα 
πετρελαίου στο χώρο του παλαιού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου. 
Ø Αναβάθμιση του χώρου λειτουργίας του καυστήρα πετρελαίου του 3ου Δημοτικού 
Σχολείου. 
Ø Τοποθέτηση νέου δαπέδου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου. 
Ø Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. 
Ø Προμήθεια μοκετών για τις ανάγκες του 5ου Νηπιαγωγείου. 
Ø Συντήρηση και παραλαβή πιστοποιητικών καλής λειτουργίας των καυστήρων. 
Ø Πιστοποίηση λειτουργίας του ανελκυστήρα του 3ου και του 5ου Δημοτικού. 
Ολοκληρώνεται η διαδικασία πιστοποίησης του ανελκυστήρα στο 6ο Δημοτικό. Ξεκινά η 
διαδικασία πιστοποίησης στο 1ο και 2ο Δημοτικό. 
Ø Προμήθεια και εγκατάσταση θεματικών πινακίδων και φωτογραφιών στο 1ο Δημοτικό. 
Ø Διάφορες λοιπές συντηρήσεις μικρής κλίμακας τακτικές και έκτακτες. 
  
Γ. Οικονομικά θέματα 
Ø Διαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους. 
Ø Οικονομική διασφάλιση της διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης του 3ου και 6ου 
Νηπιαγωγείου. 
Ø Ανάληψη λειτουργικών εξόδων για την υποστήριξη της λειτουργίας των νέων αιθουσών 
στα νηπιαγωγεία. 



Ø Ανάληψη λειτουργικών εξόδων για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που φιλοξενείται στο 1ο 
Δημοτικό. 
  
Δ. Προμήθειες - Συμβάσεις 
Ø Διαρκής παροχή υπηρεσίας για τις απολυμάνσεις των σχολείων, προληπτικά ή όπου 
ήταν αναγκαίο κατά του Covid – 19. 
Ø Συνεχής διαδικασία προμήθειας ειδών προστασίας-αντισηπτικών κατά του Covid – 19. 
Ø Συνεχής διαδικασία προμήθειας ειδών καθαριότητας. 
Ø Συνεχής διαδικασία προμήθειας γραφικής ύλης. 
Ø Προμήθεια πετρελαίου και υπογραφή νέας σύμβασης για το έτος 2021. 
Ø Διάφορες λοιπές προμήθειές 
Ø Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού και ολοκλήρωσή του με την υπογραφή νέας 
σύμβασης μίσθωσης για το κυλικείο του 6ου Δημοτικού. 
Ø Νέα σύμβαση με την εταιρεία COSMOTE προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 
σχολείων τόσο για ην επικοινωνία τους όσο και στη χρήση του διαδικτύου. 
  
Ε. Ασφαλής πρόσβαση των μαθητών 
Ø Διαγραμμίσεις στις διαβάσεις των σχολείων για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. 
  
ΣΤ. Άλλες δράσεις 
Ø Τακτικές μηνιαίες συναντήσεις με τους Διευθυντές των Σχολείων και καθημερινή επαφή 
για τα θέματα που ανακύπτουν. 
Ø Δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας 
και των δημοτών για τη δράση των σχολικών μονάδων Π.Ε. του Δήμου μας και της 
σχολικής επιτροπής. 
Ø Μισθοδοσία σχολικών τροχονόμων και αμοιβές τρίτων. 
Ø Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας, (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους στη καθαριότητα 
και τη φύλαξη των σχολείων 
Ø Οργάνωση και διεξαγωγή τιμητικής εκδήλωσης για την αφυπηρέτηση των 
εκπαιδευτικών Π.Ε. 
  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
 
 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
1ο Νηπιαγωγείο: Ελαιοχρωματισμοί στον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο και 
σταθεροποίηση περίφραξης - Απόφραξη αποχετευτικού στην γωνία του αύλειου χώρου 
2ο Νηπιαγωγείο: Τοποθέτηση LINOLEUM στο δάπεδο. – Ελαιοχρωματισμοί στον 
εξωτερικό χώρο. – Τοποθέτηση υδρορροής 
3ο Νηπιαγωγείο: έλεγχος wc προκατασκευασμένων αιθουσών 
4ο Νηπιαγωγείο: Ελαιοχρωματισμοί στον εξωτερικό χώρο - Συντήρηση της μεταλλικής 
θύρας της περίφραξης - Εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς - Συντήρηση των 
επίπλων των αιθουσών από τον ξυλουργό, αντικατάσταση εξωτερικής βρύσης 
5ο Νηπιαγωγείο: Τοποθέτηση LINOLEUM στο δάπεδο. – Ελαιοχρωματισμοί στον 
εξωτερικό χώρο. - 
6ο Νηπιαγωγείο: Ελαιοχρωματισμοί στον εξωτερικό χώρο. 
7ο Νηπιαγωγείο: Εγκατάσταση οργάνου παιδικής χαράς 
Έτοιμες προς χρήση οι παιδικές χαρές όλων των νηπιαγωγείων 
  
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
1ο Δημοτικό Σχολείο: Μόνωση δώματος – Αντικατάσταση φθαρμένων κεραμιδιών στον 
διάδρομο που οδηγεί στο υπόγειο – Τοποθέτηση εσχάρων στον αύλειο χώρο. 
Ολοκληρώθηκε η μόνωση της ταράτσας του παλαιού κτιρίου 
4ο Δημοτικό Σχολείο: Μόνωση δώματος, ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των 
εξωτερικών στοιχείων από σκυρόδερμα και χρωματισμό εξωτερικά όλου του κτιρίου. 



6ο Δημοτικό Σχολείο: Αποκατάσταση τοιχοποίας με πλακίδια πορσελάνης – Τοποθέτηση 
LINOLEUM στις αίθουσες σίτισης –μουσικής. 
  
Τέλος, έχουν γίνει από τον υδραυλικό του δήμου συντηρήσεις στους χώρους υγιεινής και 
στις υδραυλικές εγκαταστάσεις όλων των σχολείων όπου απαιτούνταν και προφανώς θα 
συνεχίζονται όπου διαπιστωθούν ανάγκες επέμβασης 

 

 


