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σεη : Σο με απιθμό ππωη.  973/20-01-2022 έγγπαθο ζαρ. 

 
Σε εκτζλεςθ του υπ’ αρικμ. Πρωτ. 973/20-01-2022 εγγράφου ςασ, παρακζτουμε ςυνοπτικά 

τα πεπραγμζνα του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ Υποςτιριξθσ των ΝΠΔΔ του ΟΕ.Υ του Διμου Σφρου – 
Ερμοφπολθσ, από 01-01-2021 ζωσ 31-12-2021, βάςει των αποφάςεων που ζχουν λθφκεί  από τα 
Διοικθτικά τουσ Συμβοφλια, αλλά και τθν γενικότερθ λειτουργία και διαχείριςθ τουσ, κατά το 
προαναφερόμενο χρονικό διάςτθμα.  

 Το Αυτοτελζσ Τμιμα Υποςτιριξθσ των Ν.Π.Δ.Δ  είναι αρμόδιο για  τθ διοικθτικι και 
λογιςτικι υποςτιριξθ των ΝΠΔΔ του Ο.Ε.Υ του Διμου Σφρου - Ερμοφπολθσ.  Συνεργάηεται με τα  
Διοικθτικά Συμβοφλια των Νομικϊν Προςϊπων για τθν καλφτερθ λειτουργία τουσ. 
 Σφμφωνα με τθν υπϋαρικμ.98/2017 (ΑΠ:11252/8-5-2017) απόφαςθ Αντιδθμάρχου περί 
τοποκζτθςθσ προςωπικοφ του Διμου ςτισ οργανικζσ μονάδεσ του νζου Ο.Ε.Υ., όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει,  παρά τισ ςοβαρζσ ελλείψεισ ςε προςωπικό οι υπάλλθλοι του Τμιματοσ 
κατζβαλαν κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν εκτζλεςθ του πλικουσ αρμοδιοτιτων που απορρζουν 
από τθ ςχετικι νομοκεςία και τον Ο.Ε.Υ του Διμου Σφρου-Ερμοφπολθσ, ο οποίοσ δθμοςιεφκθκε ςτο 
ΦΕΚ 1373/τ.Βϋ/24-4-2017. 
 

 Γραφείο Διαχείριςησ χολικϊν Μονάδων – Τποςτήριξησ χολικϊν Επιτροπϊν Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ. 
 

 Με την υπ'αριθμ. 8440/24-2-2011 (ΦΕΚ 318/Β) απόφαςη του Τπουργοφ Εςωτερικϊν,  
Αποκζντρωςησ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ, καθορίςτηκε η λειτουργία των χολικϊν 
Επιτροπϊν και η ρφθμιςη των οικονομικϊν τουσ θεμάτων όπωσ ζχει τροποποιηθεί με την 
υπ'αριθμ. ΤΠ.Ε. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεφχοσ B’). 

 Οι χολικζσ Επιτροπζσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςυςτάθηκαν με 
την υπ'αριθμ. 74/2011 (ΦΕΚ 1323/Β'/16-01-2011) απόφαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου 
φρου-Ερμοφπολησ περί ςυγχϊνευςησ και ςφςταςησ χολικϊν Επιτροπϊν Πρωτοβάθμιασ 
και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ του Δήμου φρου-Ερμοφπολησ  και  οριςμόσ  
Διοικητικϊν υμβουλίων. 

 Με την υπ'αριθμ. 69/27-2-2015(ςε ορθή επανάληψη)(ΦΕΚ 660/Β'/21-04-2015)  απόφαςη 
του Δημοτικοφ υμβουλίου φρου-Ερμοφπολησ αποφαςίςτηκε η τροποποίηςη τησ 
ςφςταςησ των χολικϊν Επιτροπϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ και 
ςυγκεκριμζνα ςτο εδάφιο που αναφζρεται ςτη Διοίκηςη και εμπεριζχεται ςτην παρ. Β -



χολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου φρου-Ερμοφπολησ -τησ 
απόφαςησ υπ'αριθμ. 74/2011. 

 Με την υπ'αριθμ. 1940/19.01.2018 (Β'310) Απόφαςη του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 
τροποποιήθηκε η υπ'αριθμ. 8440/2011 (Β'318) υπουργική απόφαςη με τίτλο “Καθοριςμόσ 
λειτουργίασ των ςχολικϊν επιτροπϊν και ρφθμιςησ οικονομικϊν θεμάτων αυτϊν”.  

 Με την υπ'αριθμ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεφχοσ Β’) απόφαςη ΤΠ.Ε 
τροποποιήθηκε η υπ'αριθμ. 8440/2011 (Β'318) υπουργική απόφαςη με τίτλο “Καθοριςμόσ 
λειτουργίασ των ςχολικϊν επιτροπϊν και ρφθμιςησ οικονομικϊν θεμάτων αυτϊν”. 

 το υπ’αριθμ ΦΕΚ 4144/τ.Β/12-11-2019 τροποποιήθηκε η ςυςτατική πράξη τησ χολικήσ 
Επιτροπήσ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου φρου-Ερμοφπολησ καθϊσ και η ςυςτατική 
πράξη τησ χολικήσ Επιτροπήσ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ. 

 

 Οη ζπλεδξηάζεηο ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ γηα έλαλ αθόκε ρξόλν πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

είηε «δηά πεξηθνξάο ησλ ζεκάησλ», είηε κέζσ ηειεδηαζθέςεσο  ιόγσ ησλ πεξηνξηζηηθώλ 

πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από ηνλ θνξσλντό. Σα κέιε ζηελ ρνιηθή Δπηηξνπή 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ελεκεξώλνληαλ κία εβδνκάδα πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη επηθνηλσλώληαο είηε κε ηελ ππεύζπλε ππάιιειν ζηα γξαθεία ηεο 

επηηξνπήο είηε κε ηνλ πξόεδξν δηαηύπσλαλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη ηελ ζεηηθή ή κε γλώκε ηνπο 

επί ησλ πξνηεηλόκελσλ ζεκάησλ, ελώ ζηελ ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

ηα κέιε ελεκεξώλνληαλ  παίξλνληαο ηελ πξόζθιεζε κε ηα ζέκαηα κέζσ mail , πεξίπνπ κία 

εβδνκάδα πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα ζπλεδξίαζεο θαη εθεί δηαηύπσλαλ ηηο απόςεηο ηνπο 

θαη ηελ ζεηηθή ή κε γλώκε ηνπο επί ησλ πξνηεηλόκελσλ ζεκάησλ. 

 

 Παξά ηηο δύζθνιεο –ιόγσ ηεο παλδεκίαο- ζπλζήθεο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

γίλνληαλ ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ, ησλ Γηεπζπληώλ-

Πξντζηακέλσλ ησλ ζρνιείσλ θαη αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ άκεζε 

αληηκεηώπηζε θαη επίιπζε ζην κεγαιύηεξν δπλαηό βαζκό πξνβιεκάησλ, ειιείςεσλ, 

πξνκεζεηώλ, εμνπιηζκώλ, θαζώο θαη  δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ γηα πεηξέιαην, απνιπκάλζεηο-

απεληνκώζεηο, ραξηηθά, είδε θαζαξηόηεηαο, αλαγόκσζεο ππξνζβεζηήξσλ θαη πιηθώλ 

ππξνπξνζηαζίαο. 

 ε ζπλερή επαθή κε ηηο ΣΤ ηνπ Γήκνπ θαη ηα ζπλεξγεία κηθξώλ έξγσλ θαη 

ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ αληηκεησπίζηεθαλ θαη απνθαηαζηάζεθαλ έγθαηξα πεξηπηώζεηο 

βιαβώλ, δεκηώλ, κηθξνθαηαζηξνθώλ.  

 εκαληηθή βνήζεηα δόζεθε από ην πξνζσπηθό πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην Σκήκα κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλσθεινύο ραξαθηήξα ηνπ ΟΑΔΓ ζε δηάθνξεο εξγαζίεο θπξίσο ζην 

πγθξόηεκα ησλ Λπθείσλ ζην Μάλλα θαζώο θαη ζην πγθξόηεκα ησλ Γπκλαζίσλ ζην 

Ξεξόθακπν.(Γεληθόηεξνη θαζαξηζκνί-ειαηνρξσκαηηζκνί θηι) 

 
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Απόφ. Δημ.Συμβ. 453/25-11-2019) 
(Συγκρότηςη ςε ςώμα: 11-12-2019 

 
Οι κφριοι ςτόχοι που υλοποιήθηκαν από το 01-01-2020  μζχρι 31-12-2020 ήταν  οι εξήσ : 

 
Ικανοποιικθκαν όλα τα αιτιματα  ςχετικά με τισ λειτουργικζσ τουσ ανάγκεσ κακϊσ και με τθν 
επιμζλεια και κακαριότθτα των χϊρων των ςχολείων τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ. 

 
Ενδεικτικά αναφζρουμε τα κάτωκι: 

 

 Μεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πόζηκνπ λεξνύ ζην Νεπηαγσγείνπ Βάξεο 

Πξνκήζεηα  θάκεξαο  αλαγλώξηζεο  αληηθεηκέλσλ  ηνπ  4νπ  Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζηα πιαίζηα 

ζπκκεηνρήο ζηνλ Παλειιήλην Γηαγσληζκό  Αλνηρηώλ Σερλνινγηώλ Σερλεηή Ννεκνζύλε ζηελ 



Δθπαίδεπζε 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε γπςνζαλίδαο ζην 3ν Γεκνηηθό ρνιείν  

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε πιαζηηθνύ δαπέδνπ αίζνπζαο ηνπ 3νπ  Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Πξνκήζεηα ξαθηώλ ηνπ 3νπ Νεπηαγσγείνπ 

Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ Δηδηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Δπηζθεπή ηνπ θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Βάξεο 

Πξνκήζεηα εθηππσηή ηνπ Νεπηαγσγείνπ Πνζεηδσλίαο 

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθώλ ηνπ 3νπ Νεπηαγσγείνπ 

 Πξνκήζεηα πνιπκεραλήκαηνο ηνπ 3νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Δπηζθεπή ηνπ θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Πνζεηδσλίαο 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε επηγξαθήο ηνπ 4νπ Νεπηαγσγείνπ 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε επηγξαθήο θαη ηζηνύ ζεκαίαο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Βάξεο -Μάλλα 

Έγθξηζε δαπάλεο ζπληήξεζεο αλειθπζηήξα ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ    Βάξεο -Μάλλα 

Πξνκήζεηα ξνιό -θνπξηηλώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Βάξεο 

Αληηθαηάζηαζε ζπξνηειεθώλνπ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε γπςνζαλίδαο ηνπ Δηδηθνύ Νεπηαγσγείνπ 

Έγθξηζε δαπάλεο πξνκήζεηαο αληηζεπηηθώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ εηδώλ γηα ην Δηδηθό Νεπηαγσγείν 

 Πξνκήζεηα πνιπκεραλήκαηνο ηνπ 1νπ Νεπηαγσγείνπ 

 Πξνκήζεηα ξαθηώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Βάξεο 

Πξνκήζεηα θνπξηηλόμπισλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Βάξεο 

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

Πξνκήζεηα αζιεηηθνύ πιηθνύ ηνπ 4νπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο ξάκπαο ζην Δηδηθό Νεπηαγσγείν 

Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ εηδώλ γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

Πξνκήζεηα ζπξνηειεθώλνπ θαη αλεκηζηήξα νξνθήο ηνπ 1νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ  

Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ησλ ζπζηεκάησλ πόζηκνπ λεξνύ   ζε  ζρνιεία, θαζώο 

θαη εηήζην έιεγρν θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ πόζηκνπ λεξνύ όισλ ησλ ζρνιείσλ. 

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ην Γεκνηηθό ρνιείν Πνζεηδσλίαο 

Έγθξηζε δαπάλεο πξνκήζεηαο δάθληλσλ ζηεθαληώλ ησλ Δζληθώλ Δπεηείσλ 

Πξνκήζεηα κνθέηαο ηνπ Δηδηθνύ Νεπηαγσγείνπ 

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα ην Γεκνηηθό ρνιείν Πνζεηδσλίαο 

Πξνκήζεηα θνπξηηλώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ Βάξεο 

Έπηζθεπή ηνπ θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο ηνπ 6νπ Γεκνηηθνύ   ρνιείνπ  



Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο πόζηκνπ λεξνύ ηνπ 3νπ  Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 

Πξνκήζεηα ηειεόξαζεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ Πνζεηδσλίαο  

Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ κε πξνζθνξέο γηα ηνλ εηήζην έιεγρν ησλ   κέζσλ ππξόζβεζεο 

ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

Παξαρώξεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ Ρνκπνηηθήο  ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζηνλ    Δθπαηδεπηηθό 

ηνπ ζρνιείνπ θ. Μ. Αξγπξό  

Παξαρώξεζεο αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Άλσ ύξνπ ζην   σκαηείν Αηόκσλ κε 

Πξνβιήκαηα Όξαζεο Ν.Κπθιάδσλ „‟ΑΡΩΓΗ‟‟ 

Παξαρώξεζε αηζνπζώλ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζηνλ νξγαληζκό   Elsonet Hellas γηα 

εμεηάζεηο γισζζνκάζεηαο  

Παξαρώξεζε ηεο απιήο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Άλσ ύξνπ    ζην Ιλζηηηνύην Έξεπλαο Βηώζηκεο 

Αλάπηπμεο, Πνιηηηζκνύ   θαη Παξάδνζεο 

Παξαρώξεζε αύιεηνπ ρώξνπ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ  ζηελ    ΑΜΚΔ „‟Αθξνπνδεηί‟‟ 

Παξαρώξεζε ηεο απιήο ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζηνλ Λανγξαθηθό -Υνξεπηηθό Όκηιν         

<Η ΟΦΙΑ ΣΗ ΠΑΡΑΓΟΗ>” 

Παξαρώξεζε ηεο απιήο ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζηελ  Οξρήζηξα ησλ Κπθιάδσλ”  

Παξαρώξεζε ηεο αίζνπζαο εθδειώζεσλ ηνπ 4νπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ ζηε                    

Φηιόπησρν Δηαηξεία Δξκνύπνιεο 

Παξαρώξεζε αίζνπζαο ηνπ 3νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ  ζηελ    ΚΤΝ.ΔΠ „‟ΚΑΒΙΛΙΑ‟‟ γηα 

δεκηνπξγία εξγαζηεξίνπ θαηαζθεπώλ γηα   ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιεηνπ 

Παξαρώξεζε αίζνπζαο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Πνζεηδσλίαο ζηελ   Κηλεκαηνγξαθηθή Οκάδα 

ηνπ ρνιείνπ 

Παξαρώξεζε αηζνπζώλ ηνπ 4νπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζηνλ    νξγαληζκό Hellenic 

English Council γηα εμεηάζεηο γισζζνκάζεηαο 

Παξαρώξεζε ηεο αίζνπζαο εθδειώζεσλ ηνπ 4νπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ     ρνιείνπ ζηελ 

Οξρήζηξα ησλ Κπθιάδσλ 

Παξαρώξεζε αηζνπζώλ ηνπ 4νπ Πεηξακαηηθνύ Γεκνηηθνύ  ρνιείνπ ζηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο 

Unicert γηα εμεηάζεηο γισζζνκάζεηαο 

Παξαρώξεζε ηεο αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ  ζην ύιινγν 

Γξνκέσλ ύξνπ 

Έγθξηζε απνινγηζκνύ ηεο Α/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 

Αλαβάζκηζε ησλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
 

Πξόζιεςε ζρνιηθώλ ηξνρνλόκσλ γηα ηα ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ύξνπ – 

Δξκνύπνιεο γηα ην δηδαθηηθό έηνο  2021-2022 θαζώο θαη εμόθιεζε ησλ εμόδσλ θίλεζήο ηνπο 



κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκώλ. 

Δθαξκνγή εξγαζηώλ απνιύκαλζεο -απεληόκσζεο -κπνθηνλίαο ζηηο  ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Οξηζκόο ησλ Γηεπζπληώλ ησλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ θαη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Νεπηαγσγείσλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ύξνπ – Δξκνύπνιεο, σο  δηαρεηξηζηώλ ησλ ηξαπεδηθώλ 

ινγαξηαζκώλ ησλ ζρνιείσλ. 

Αληηθαηάζηαζε  Πξντζηακέλεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ Μάλλα  ηεο Πξσηνβάζκηαο    Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ ύξνπ –  Δξκνύπνιεο, σο  δηαρεηξίζηξηαο ηνπ ηξαπεδηθνύ    ινγαξηαζκνύ   ηνπ ζρνιείνπ. 

Σαθηηθέο θαηαλνκέο πνζώλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο   Α/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ύςνπο 38.000,00 € 

Έθηαθηε θαηαλνκή πνζνύ 100 € ζην Δηδηθό Γεκνηηθό ρνιείν 
 

Έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ Φνίληθα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην πηινηηθό πξόγξακκα 

„‟Δξγαζηήξηα Γεμηνηήησλ‟‟ 

Έθηαθηε θαηαλνκή  πνζνύ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο  όισλ ησλ ζρνιηθώλ  κνλάδσλ   ηεο   

Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Απνδνρή δσξεάο βηβιίσλ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ από ην “ Ίδξπκα ΜσξαΪηε ύξνπ”  

 

Απνδνρή δσξεάο εμνπιηζκνύ από ηελ εηαηξεία ΑΙΓΔΑ ΑΜΚΔ ζην 3ν Γεκνηηθό ρνιείν 

Απνδνρή δσξεάο εμνπιηζκνύ θηλεκαηνγξάθεζεο ηνπ 3νπ Γεκνηηθνύ  ρνιείνπ από ηελ               

θα. Παξαζθεπατδνπ 

Απνδνρή δσξεάο ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ  ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ από ηνλ θ. ηέθαλν  

Λενύζε 

Απνδνρή δσξεάο θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ Βάξεο από ην                    

θαηάζηεκα DOUNAVIS GROUP 

Απνδνρή δσξεάο πνζνύ από ηελ θα. Γ. Παξαζθεπατδνπ ζην 4ν Πεηξακαηηθό                      

Γεκνηηθό ρνιείν 

Απνδνρή δσξεάο εμνπιηζκνύ από ην ΙΚΔΑ  ζην Δηδηθό Νεπηαγσγείν 
 

Μείσζε κηζζώκαηνο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ  Πνζεηδσλίαο 

Έγθξηζε παξάηαζεο κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ  Πνζεηδσλίαο 

 

 

 

 

 

 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Απόφ. Δημ.Συμβ. 454/25-11-2019) 
(Συγκρότηςη ςε ςώμα: 12-12-2019 

 
Οι κφριοι ςτόχοι που υλοποιήθηκαν από το 01-01-2020  μζχρι 31-12-2020 ήταν  οι εξήσ : 
 

 Ικανοποιικθκαν όλα τα αιτιματα  ςχετικά με τισ λειτουργικζσ τουσ ανάγκεσ κακϊσ και με 
τθν επιμζλεια και κακαριότθτα των χϊρων των ςχολείων τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ του 
Δθμόςιου ΙΕΚ Σφρου και του ΣΔΕ Σφρου. 

 
Ενδεικτικά αναφζρουμε τα κάτωκι: 

 

Έγθξηζε δαπάλεο γηα αγνξά ρξσκάησλ θαζώο θαη νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ζην 1
ν
 θαη 3

ν 
 Γπκλάζην 

Γπκλάζην ύξνπ. 

 

Έγθξηζε   δαπαλώλ   θαη   εξγαζηώλ   πνπ   πξαγκαηνπνηήζεθαλ   γηα   ην έηνο   2020   ζην 

Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ. 

Αίηεκα γηα άδεηα ρξήζεο εμσηεξηθώλ ηνίρσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ γηα ην festival graffiti 21 ζην 

ζρνιηθό ζπγθξόηεκα Λπθείσλ Μάλλα. 

Καηαλνκή   πνζνύ   15.000,00 €   γηα   ηηο   ιεηηνπξγηθέο   αλάγθεο   ησλ   ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Έγθξηζε   έξεπλαο   αγνξάο   γηα   ηελ   πξνκήζεηα   δηαδηθηπαθήο   εθαξκνγήο  δηαρείξηζεο 

βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ γηα ην Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ 

Έγθξηζε   δαπάλεο   γηα   πξνκήζεηα   πιηθώλ   επηζθεπήο   πέξγθνιαο   πξναπιίνπ  ζρνιηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο Γπκλαζίσλ 

Αίηεκα   παξαρώξεζεο   αίζνπζαο-εξγαζηεξίνπ , από   ηελ   εηαηξεία   ΚΔΚ ΔΤΡΩΑΝΑΠΣΤΞΗ , 

γηα ηειεθαηάξηηζε 

Αλαλέσζε ζπλδξνκήο γηα ην πξόγξακκα Smanagement  Plus ηεο εηαηξείαο ΔΠΑΦΟ 

Δμέηαζε   πξνζθνξώλ   θαη   επηινγή   αλαδόρνπ   γηα   ηελ   πξαγκαηνπνίεζε  αλαγόκσζεο 

ππξνζβεζηήξσλ ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Έγθξηζε   αγνξάο   δξαπαλνθαηζάβηδνπ   γηα   ηηο   αλάγθεο   επηζθεπώλ  αξκνδηόηεηαο επηζηάηε 

ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Λπθείσλ Μάλλα 

Έγθξηζε αγνξάο 6 ιεπθώλ πηλάθσλ καξθαδόξνπ (120*240 cm ) γηα ην ΔΠΑΛ ύξνπ 

Έγθξηζε αγνξάο ελόο βηληενπξνβνιέα γηα ην 2
ν
 Γπκλάζην ύξνπ 

 

Έγθξηζε δαπάλεο αγνξάο ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ γηα  ηελ   ηνπνζέηεζε   δηθηύνπ   internet   ζηα   

δύν   θπιηθεία   ζπγθξνηήκαηνο   Μάλλα   θαη   ζην γξαθείν ηνπ επηζηάηε από ην Δ.Κ. ύξνπ 

Έγθξηζε παξαρώξεζεο ζηνλ Γήκν ύξνπ-Δξκνύπνιεο δύν κεραλεκάησλ ,ηα νπνία είλαη πιένλ 

αθαηάιιεια γηα εθπαηδεπηηθή ρξήζε , από ην Δ.Κ. ύξνπ 

Έγθξηζε αγνξάο 3  ιεπθώλ  πηλάθσλ καξθαδόξνπ (120*240  cm)  γηα ην 2ν Γπκλάζην ύξνπ 

Έγθξηζε δαπάλεο αγνξάο 4 πιαζηηθώλ θαδαλαθηώλ  από ην ΔΠΑ.Λ. ύξνπ 

Έγθξηζε   αγνξάο   αλαισζίκσλ   γηα   ηηο   αλάγθεο   άκεζσλ   επηζθεπώλ αξκνδηόηεηαο επηζηάηε 

ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Λπθείσλ Μάλλα 



Γλσζηνπνίεζε ζύληαμεο πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ έξεπλα αγνξάο βάζεη ηεο απόθαζεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο 1/29-01-2021 

Σνπνζέηεζε ζπξώλ αζθαιείαο ζηα γξαθεία Γ/ληώλ ΓΔΛ , Ηκεξήζηνπ ΔΠΑΛ  ύξνπ θαη 

Δζπεξηλνύ ΔΠΑΛ ύξνπ. 

Αίηεκα θαζαξηζκνύ δηακόξθσζεο-βειηίσζεο βαηόηεηαο νηθνπέδνπ Γήκνπ γηα ρξήζε από  ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο Λπθείσλ Μάλλα ζύκθσλα κε ηελ 44/2020 απόθαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

πληήξεζε ζπζηεκάησλ πόζηκνπ λεξνύ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Β/ζκηαο 

Έγθξηζε δαπάλεο αιιαγήο ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα Δ.Κ. ύξνπ 

Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθνύ Ηκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ. ύξνπ / Δπηθαηξνπνίεζε αηηήκαηνο 

Έγθξηζε   αγνξάο   αληαιιαθηηθώλ   γηα   ηελ   απνθαηάζηαζε   ιεηηνπξγίαο  πιύζεο νπξεηήξσλ 

ζρνιείσλ ζπγθξνηήκαηνο Λπθείσλ Μάλλα 

Δλεκέξσζε Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ ύξνπ – Δξκνύπνιεο 

Έγθξηζε δσξεάο παιαηώλ ραξηώλ θαη παγνζξαύζηε ζην Βηνκεραληθό  Μνπζείν Δξκνύπνιεο 

Δγθξηζεο δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο θσηνηππηθνύ ραξηηνύ Α4 γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Έγθξηζε αγνξάο Self-tests , γηα θάιπςε έθηαθησλ αλαγθώλ , Δ.Κ. ύξνπ 

Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο δηαζέζηκσλ ρώξσλ θαη ρξόλνπ εξγαζίαο γηα ηηο εξγνιαβίεο ζην ζρνιηθό 

ζπγθξόηεκα Λπθείσλ Μάλλα ύξνπ 

Παξαρώξεζε   αίζνπζαο   «Κσλ/λνπ  Σνπινύπε»   ζπγθξνηήκαηνο   Λπθείσλ Μάλλα 

Αζθάιεηα ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Λπθείσλ Μάλλα 

Έγθξηζε   αγνξάο   γηα   ηξεηο   ξαθηέξεο   ,   γηα   ηηο   αλάγθεο   ηεο   απνζήθεο  αλαιώζηκσλ   

ζρνιηθνύ   ζπγθξνηήκαηνο   Μάλλα     πνπ   δηαζέηεη  ν   επηζηάηεο   ,   ζην   Δ.Κ.  ύξνπ. 

Αίηεκα   ζύκβαζεο   κε   ηελ   εηαηξεία   παξνρήο   ειεθηξνληθώλ   ππεξεζηώλ  MODULUS  Α.Δ.   

,γηα   ηελ   εηήζηα   δαπάλε   θαη   ηελ   αγνξά   ζπζθεπήο   κε   ηθαλόηεηα  VoiP ζύλδεζεο , γηα ηηο 

αλάγθεο ηειεθσληθήο θάιπςεο επηζηάηε ζπγθξνηήκαηνο Μάλλα 

Έγθξηζε   έξεπλαο   εύξεζεο   ρξεκαηνδόηεζεο   γηα   ηελ   πξνκήζεηα  ινγηζκηθνύ , βάζεη 

απνθάζεσλ ρνιηθήο Δπηηξνπήο , από ην Δ.Κ. ύξνπ 

Αίηεκα έγθξηζεο πξνκήζεηαο ηππσκέλσλ ραξηώλ (δείθηε ρώξσλ) ζρνιηθνύ  ζπγθξνηήκαηνο 

Λπθείσλ Μάλλα 

Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο δηαζέζηκσλ ρώξσλ θαη ρξόλνπ εξγαζίαο γηα ηηο εξγνιαβίεο ζην ζρνιηθό 

ζπγθξόηεκα Λπθείσλ Μάλλα ύξνπ 

Αηηήκαηα ζπληήξεζεο θιηκαηηζηηθνύ γξαθείνπ Γ/ληξηαο ΓΔ.Λ. ύξνπ θαη αληηθαηάζηαζε 

γξακκαηνθηβσηίσλ ζηελ πάλσ πύιε ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Μάλλα 

Καηαλνκή ζπλνιηθνύ πνζνύ 15.000 επξώ , ζηα πιαίζηα ηεο 1εο δόζεο γηα  ην έηνο 2021 , γηα ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Έγθξηζε   δαπαλώλ   απνιπκάλζεσλ   ιόγσ  Covid-19   ζηηο   ζρνιηθέο  κνλάδεο  Δ.Κ. ύξνπ , 

ΓΔ.Λ ύξνπ , 1
νπ

   θαη  3
νπ

  Γπκλαζίνπ ύξνπ 

Δμέηαζε πξνζθνξώλ πξνκήζεηαο θσηνηππηθνύ ραξηηνύ Α4 γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 



Δγθξηζε  δηελέξγεηαο   δηαγσληζκνύ   γηα   εξγαζίεο   κπνθηνλίαο-απεληόκσζεο-απνιύκαλζεο ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022 

Αίηεκα   πηνζέηεζεο   ηνπ   αλεκόκπινπ   ηεο   Άλσ   ύξνπ,   γηα   ηελ  πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ ,από ην 1ν Γπκλάζην ύξνπ 

Αίηεκα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022 , από ην 1ν Γπκλάζην ύξνπ 

Έγθξηζε   δαπάλεο   επηζθεπήο   ζπζηήκαηνο   πόζηκνπ   λεξνύ   ,   γηα   ην  3
ν
 Γπκλάζην ύξνπ 

Έγθξηζε δηεηνύο παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ  κίζζσζεο ησλ θπιηθείσλ 1νπ-3νπ θαη 2νπ 

Γπκλαζίνπ ύξνπ 

Πεξί απνδνρήο ρξεκαηνδόηεζεο πνζνύ  3.534,15  € γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο  έηνπο 2020 (Γ‟ 

θαηαλνκή). 

Πεξί απνδνρήο ρξεκαηνδόηεζεο πνζνύ  25.069,94  € γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο έηνπο 2021 (Α‟ 

θαηαλνκή) 

Πεξί απνδνρήο ρξεκαηνδόηεζεο πνζνύ  20.486,87  € γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο έηνπο 2021 (Β‟ 

θαηαλνκή). 

Έγθξηζε δαπάλεο πξνκήζεηαο πηλάθσλ καξθαδόξνπ ΔΠΑ.Λ. ύξνπ 

Έγθξηζε απνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

Λήςε απόθαζεο γηα παξάηαζε εμνπζηνδόηεζεο ηεο Γ/ληξηαο ηνπ ΓΔΛ  ζηελ ηξάπεδα Alpha Bank , 

έσο  30/8/2021 

Λήςε απόθαζεο γηα εμνπζηνδόηεζε ησλ Γ/λησλ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

θαη ησλ λόκηκσλ αλαπιεξσηώλ ηνπο ζηελ ηξάπεδα Alpha Bank γηα λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε θίλεζε 

ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα   ηελ   θάιπςε   ιεηηνπξγηθώλ   

αλαγθώλ   ησλ   κνλάδσλ   ηνπο   θαηά   ηε   δηάξθεηα   ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

Αίηεκα   ζπληήξεζεο-επηζθεπήο   ειεθηξνινγηθνύ   δηθηύνπ   εξγαζηεξίσλ πιεξνθνξηθήο Δ.Κ. 

ύξνπ 

Αλνηγκα  θαθέισλ   νηθνλνκηθώλ   πξνζθνξώλ   απνιύκαλζεο-απεληόκσζεο-κπνθηνλίαο θαη 

επηινγήο πξνκεζεπηή. 

Αγνξά κεηαιιηθώλ ξαθηώλ γηα ηηο αλάγθεο αλαισζίκσλ θαζαξηόηεηαο ηεο  ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γαπάλεο   γηα   ηελ   πξνκήζεηα   αλαγθαίνπ   πγεηνλνκηθνύ   πιηθνύ  Covid-19 Ηκεξήζηνπ ΔΠΑΛ. 

Παξαρώξεζε αίζνπζαο «Κ. Σνπινύπε» γηα ηηο 16/10 θαη 17/10 ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεαηξηθή νκάδα 

«ελ νδό.» 

 

Απνδνρή ρξεκαηνδόηεζεο πνζνύ  20.751,08  € γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο  έηνπο 2021 (Γ‟ 

θαηαλνκή). 

Καηαλνκή   πνζνύ   15.000,00€   γηα   ηηο   ιεηηνπξγηθέο   αλάγθεο   ησλ   ζρνιηθώλ  κνλάδσλ 



Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Παξαρώξεζε  αίζνπζαο «Κ.  Σνπινύπε» γηα   ηηο  07/11  θαη  ζε   πεξίπησζε  κε απαξηίαο  14/11 

ζην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ννηίνπ Αηγαίνπ. 

Γηαγσληζκόο γηα αληηθαηάζηαζε ππξνζβεζηήξσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

Έγθξηζε θαη αλάιεςε δαπάλεο επέθηαζεο δηθηύνπ  INTERNET  πξνο ηα εξγαζηήξηα Πινηάξρσλ 

θαη Μεραληθώλ Δζπεξηλνύ ΔΠΑ.Λ. ύξνπ. 

Απνθαηάζηαζε   θζνξώλ   από   βάςηκν   ζπλζεκάησλ   ζηνπο   ηνίρνπο   ηνπ  ζπγθξνηήκαηνο 

Λπθείσλ ζην Μάλλα – έγθξηζε θαη αλάιεςε δαπάλεο 

Πξνκήζεηα θάδσλ αλαθύθισζεο απνξξηκκάησλ ΔΠΑΛ ύξνπ 

Έγθξηζε δαπάλεο αγνξάο αληηζεπηηθώλ θαη εηδώλ θαζαξηζκνύ ιόγσ ηεο παλδεκίαο Covid-19, 

ΓΔΛ ύξνπ 

Έγθξηζε αγνξάο 3D εθηππσηή γηα ηα Γπκλάζηα Ξεξόθακπνπ 

Απνδνρή ηεο επηρνξήγεζεο πνζνύ 1.161,00 € γηα ηελ αγνξά μελόγισζζσλ  βηβιίσλ 

Έγθξηζε δαπάλεο αγνξάο 6 ζηεθαληώλ γηα ηελ επέηεην ηεο 28εο Οθησβξίνπ , ηειηθνύ πνζνύ 

58,80€. 

Έγθξηζε δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ πόζηκνπ λεξνύ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Β/ζκηαο , 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 724,00€ 

Αίηεκα παξαρώξεζεο ηεο αίζνπζαο «Κ.Σνπινύπε» ζπγθξνηήκαηνο Λπθείσλ Μάλλα από ηνλ 

βξεθνλεπηαθό ζηαζκό “Αεξόζηαην” γηα ηηο 18-12-2021 από ηηο 15.00 έσο θαη ηηο 21.00κκ 

Παξαρώξεζε αίζνπζαο «K.Σνπινύπε» γηα ηηο 12 & 13 Γεθεκβξίνπ 2021 ζηνλ παηδηθό   ζηαζκό   

θαη   λεπηαγσγείν   Ιεξάο   Μεηξνπόιεσο   ύξνπ   ¨ΣΗΝ   ΠΑΛΑΜΗ   ΣΟΤ  ΘΔΟΤ¨. 

Έγθξηζε  πξνζζήθεο    εηδηθνηήησλ   ζε   ζρνιηθέο   κνλάδεο   Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ ύξνπ-Δξκνύπνιεο 
 

Έγθξηζε απνινγηζκνύ ηεο Β/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 

  
                                                                               Με εκτίμθςθ       

                                                                           
                                                                                         Ο Αναπληρωτήσ Προϊςτάμενοσ  
                                                                                Αυτοτελοφσ Σμήματοσ Τποςτήριξησ Ν.Π.Δ.Δ 

  
 
 
                                                                                          Κωνςταντίνοσ Βαμβακοφςησ 

                                                       

                                                           


