ΠΑΙΓΔΙΑ
νβαξά πξνβιήκαηα ζπληεξήζεσλ -επηζθεπψλ ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ιφγσ
παιαηφηεηαο θαη έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαγθαίσλ θνλδπιίσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα .
Πξψηε καο πξνηεξαηφηεηα ε ζρνιηθή ζηέγε θαη ε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ -εθπαηδεπηηθψλ.
Όηαλ αλαιάβακε 01/09/2014 είραλ θαηαγξαθεί απφ θνηλή επηηξνπή ησλ Σερλ.Τπεξ. ηνπ Γήκνπ
θαη ησλ Κη.Τπ.ΑΔ, πξνβιήκαηα ζπληεξήζεσλ θαη έξγσλ ζηα ζρνιεία πξνυπνινγηζκνχ
1.700.000 € .
Μεηά απφ ρξφληα μεθίλεζαλ 2 εξγνιαβίεο ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ.
1.

Δξγνιαβία απφ ρξεκαηνδφηεζε ΑΣΑ ζρνιείσλ, γηα Γεκνπξαηήζεθε 7/4/2015.
ην έηνο 2014: 130.700 € .
Τπνγξαθή ζχκβαζεο 22/7/2015.
Δπηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε απφ Γήκν : 54.300 € .
Έλαξμε εξγαζηψλ : επηέκβξηνο
2015 – ιήμε Ιαλνπάξηνο 2016
πγθεληξσηηθφ χλνιν : 185.000 € .

πλνιηθά : 8 ζρνιεία
- Νεπηαγσγεία : 4º -14º -22º -24º
- Γεκνηηθά : 2º -11º
- Γπκλάζηα : 2º - 4º
2.

Δξγνιαβία Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ Α.Δ., γηα άξζε Γεκνπξαηήζεθε 19/5/2015.
επηθηλδπλφηεηαο : 611.000 €
Τπνγξαθή ζχκβαζεο Αχγνπζην.

πλνιηθά : 9 ζρνιεία
- πγθξφηεκα ζρνιείσλ : 15º -28º Νεπηαγσγείν,
κε 17º θαη Δηδηθφ Γεκνηηθφ
- Γεκνηηθά:10º -11º -13º
- Γπκλάζην : 1º
- Λχθεηα : 3º -5º -6º

Έλαξμε εξγαζηψλ : επηέκβξηνο –
ιήμε Φεβξνπάξηνο 2016

3.

Καηαζθεπή ηνπ 17νπ Νεπηαγσγείνπ (Αγ. Γεσξγίνπ, έλαξμε εξγνιαβίαο Ννέκβξηνο 2014)
νινθιήξσζε έξγνπ αλάινγα κε ηελ πνξεία ρξεκαηνδφηεζεο. Σν θαινθαίξη ιφγσ έιιεηςεο
θνλδπιίσλ ζηακάηεζαλ ην έξγν θαη μεθίλεζαλ μαλά νη εξγαζίεο ηνλ Οθηψβξην 2015.

4.

Απφθαζε γηα κεηεγθαηάζηαζε ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ζην πξψελ 15ν Γεκνηηθφ θαη ίδξπζε
Δηδηθνχ Νεπηαγσγείνπ. Έρεη αλαιάβεη ν Κη.Τπ.ΑΔ κειέηε αλαδηαξξχζκηζεο θαη
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. Η ρξέσζε ζε αξρηηέθηνλα έγηλε ηνλ Οθηψβξην 2015.
ηφρνο καο είλαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ λα νινθιεξσζεί ε κειέηε θαη λα έρεη μεθηλήζεη ην
έξγν ην 2016.

5.

Γελ έρεη αθφκε δεκνπξαηεζεί απφ (Κη.Τπ.ΑΔ) ην Δηδηθφ Γεκνηηθφ θαη Δηδηθφ Νεπηαγσγείν
γηα Απηηζκφ ζην πξψελ 2ν Λχθεην (ηεχρε δεκνπξάηεζεο).

6.

Παξεκβάζεηο θαζεκεξηλά απφ ηα Σερληθά πλεξγεία ηνπ Γήκνπ γηα επηζθεπέο – ζπληεξήζεηο
(Μεγάιεο αλάγθεο θαζεκεξηλήο θξνληίδαο ηδηαίηεξα: πδξαπιηθά, αζπξίζκαηα, θάγθεια,
ειεθηξνινγηθά, 400 m² θαζαηξέζεηο επηθίλδπλσλ επηρξηζκάησλ, ειαηνρξσκαηηζκνί ζε
10
ζρνιεία θαη αληηθαηάζηαζε ζε 1200 ιάκπεο θ.α.)

7.

Παξεκβάζεηο επίζεο απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Καζαξηφηεηαο θαη Κήπσλ

8.

Νέα εξγνιαβία ησλ ζρνιείσλ, ζπληεξήζεηο – επηζθεπέο. Δηνηκάδεηαη ε κειέηε. Η ΑΣΑ
ζρνιείσλ γηα ην 2015, 130.700 €. Πξνζαλαηνιίδεηαη ζε επείγνπζεο αλάγθεο αλαθαηαζθεπήο ζπληήξεζεο WC ζρνιείσλ. Έρεη επίζεο εληαρζεί ζην έξγν αλαθαηαζθεπή ηνπαιέηαο γηα ην
ΔΔΔΔΚ ηπθιψλ θαζψο θαη κειέηε γηα εγθαηάζηαζε αζαλζέξ.

9.

Πξφηαζε ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζρνιείσλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί πξηλ ην 1980. Μειέηε
απφ Γ/λζε Σερλ.Τπ. γηα έληαμε 11 ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζην ΠΔΠ ΑΣΣΙΚΗ. Οη Κη.Τπ.ΑΔ ζα
εληάμνπλ ζην πξφγξακκα ηνπο 2 ζρνιηθά θηίξηα.

10.

Δληάρζεθε ζην πξφγξακκα ηεο ΓΓΑ θαη ρξεκαηνδνηείηαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ γεπέδνπ ζηνλ
αχιεην ρψξν ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ κε 50.000 € . Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε έηνηκε πξνο
ππνγξαθή γηα δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ – ΥΟΛΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ
Έγηλε Μεραλνξγάλσζε κε εηδηθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ 2 Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σαπηνπνηείηαη ζηαδηαθά
ε θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζρνιείσλ.
Αληηκεησπίζηεθαλ κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηα ρξέε πνπ παξαιάβακε ζε ζπγθεθξηκέλεο
ζρνιηθέο κνλάδεο (π.ρ. 6ν ΓΔΛ κε 102.660,95 € – ΔΠΑΛ θιπ.). Γηεθδηθνχκε ηηο νθεηιέο ηνπ ΙΔΚ
Αηγάιεσ (Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.) πξνο ην Γήκν πνπ εθθξεκνχλ απφ ην 2011 (78.542,90 € πεξίπνπ) θαη κε
επζχλε ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ πνπ δελ ππέβαιε αλαινγηζκφ δαπαλψλ πξνο
είζπξαμε (ΓΔΗ -ΔΤΓΑΠ -ΦΤ.ΑΔΡΙΟ).
Γελ αληηκεησπίζηεθε αθφκε ην ζέκα ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΗ, έρνπκε ππνβάιεη μαλά αίηεκα
ζην λέν Πξφεδξν ηνπ Γ.., ψζηε λα ζηέιλνληαη απεπζείαο ζηα ζρνιεία θαη λα κε ρξεψλεηαη ν
Γήκνο. Η ΓΔΗ έρεη ήδε παξαθξαηήζεη απφ ην Γήκν πνζφ 157.406,14 € γηα ινγαξηαζκνχο
ξεχκαηνο ζρνιείσλ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, απφ Γεθέκβξην 2012 εψο Αχγνπζην 2014. Με
εζσηεξηθή δηαδηθαζία, απφ 01/09/2014 πνπ αλαιάβακε, παξαθξαηνχληαη ηα ρξήκαηα ησλ
ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΗ θάζε ζρνιείνπ, απφ ηηο 4 δφζεηο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Ο Γήκνο ζηηο 05/08/2014 ππέγξαςε ζχκβαζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ΔΤΓΑΠ θαη ρξεψζεθε γηα
Α/ζκηα Δθπαίδεπζε 18.381,71 € θαη Β/ζκηα Δθπαίδεπζε 63.268,00 € .
ρνιηθά θπιηθεία έιεγρνο θαη ηαθηνπνίεζε νθεηιψλ φπνπ ππήξρε θαζπζηέξεζε. Γηθαζηηθή
δηεθδίθεζε ζε εθθξεκείο ππνζέζεηο φπσο 6ν ΓΔΛ θ.ι.π.

ΥΟΛΙΚΟΙ ΦΤΛΑΚΔ
Δπέζηξεςαλ κε δηθαζηηθή απφθαζε 6 ζρνιηθνί θχιαθεο ην 2014 θαη 4 κε ηνλ Νφκν
Καηξνχγθαινπ. Έγηλε πξφζιεςε απφ ηα πεληάκελα 4 αθφκε θπιάθσλ.
Σα απνηειέζκαηα είλαη νξαηά θαη απνδεηθλχεηαη ε αλαγθαηφηεηα κφληκεο θχιαμεο.
Φπιάζζνληαη 13 ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο (π.ρ. 6ν ΓΔΛ ζε 24σξε θχιαμε ΔΠΑΛ). Απαηηνχληαη θαη άιινη θχιαθεο πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμαζθαιηζηνχλ απφ ηα λέα
πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο αλεξγίαο.

ΥΟΛΙΚΔ ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΔ
Γελ άιιαμε ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ ζπκβαζηνχρσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2015 – 2016. Οη
πξνζιήςεηο ηνπο έγηλαλ θαλνληθά ηελ 1n επηεκβξίνπ 2015. Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηε
κείσζε ηνπ κηζζνχ ηνπο (10%) πνπ απαηηεί ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. Γελ ζα πινπνηήζνπκε ηε κείσζε
αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε πιεξσκήο.
Γηεθδηθνχκε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Οηθνλνκηθψλ ην αληίζηνηρν θνλδχιη.

ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΦΔΣΙΒΑΛ

Πξφγξακκα εθδειψζεσλ ζην Αλνηρηφ Θέαηξν «Αιέμεο Μηλσηήο», ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν
«Γηάλλεο Ρίηζνο» θαη ζηηο απιέο – ακθηζέαηξα ησλ ζρνιείσλ απφ ηνλ Μάτν έσο 28 Ινπλίνπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ”
Πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξφγξακκα θαινθαηξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα καζεηέο Γεκνηηθνχ (πνπ
εξγάδνληαη θαη νη 2 γνλείο) απφ 22/6 έσο 24/7/2015 απφ ηηο 7:30 - 15:30 ζην 7ν Γεκνηηθφ, κε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αζιεηηθέο, ςπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Δίρακε 201 εγγξαθέο, ην πξφγξακκα πινπνηήζεθε κε 153 παηδηά.
πλεξγαζία Γ/λζεο Παηδείαο – Πνιηηηζκνχ – Αζιεηηζκνχ θαη εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ, δεκνηψλ
ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΙΚΔΦΔΧΝ ΣΟ ΑΛΟ
πκβνιηθή εμφξκεζε θαζαξηφηεηαο: ζπλεξγαζία Δθπαηδεπηηθψλ, Γηεπζπληψλ, Μαζεηψλ θαη
θνξέσλ ηνπ Γήκνπ (Γπκλάζηα – Λχθεηα – Γεκνηηθά) ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ.
“Οη καζεηέο αιιάδνπλ ηε γεηηνληά ηνπο, γλσξίδνπλ ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο ηνπο”.
Έλαξμε πξνγξακκάησλ ζε ζπλεξγαζία ηεο Γ/λζεο Πξαζίλνπ κε ζρνιεία -ζπιιφγνπο Γνλέσλ θαη
καζεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία αζηηθψλ ιαραλφθεπσλ θαη θήπσλ εληαγκέλσλ ζε πξνγξάκκαηα
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ θαη ζηα Άιζε. (Μπαξνπηάδηθν –
Λνηκσδψλ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ
πκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ αλαθχθισζεο ησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο. Πξνκήζεηα λέσλ θάδσλ
αλαθχθισζεο γηα φια ηα ζρνιεία (ζα δηαλεκεζνχλ ηνλ Ννέκβξην 2015).
Αμηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο γηα δσξεάλ θαηαζθεπή ζπλζεηηθνχ ηάπεηα ζηνπο αχιεηνπο ρψξνπο
ηνπ 5νπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ ΔΔΔΔΚ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο.
Δπέθηαζε ζηαδηαθά θαη ζε άιια ζρνιεία γηα ην 2016.

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΟ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ
Λεηηνπξγεί γηα 4ε ζπλερή ρξνληά ζην 4ν ΓΔΛ.
ρνιηθή ρξνληά 2014 – 2015
Παξαθνινχζεζαλ 44 καζεηέο (31 ΓΔΛ 13 ΔΠΑΛ)
Πέηπραλ ζηηο παλειιαδηθέο 17 καζεηέο
Γνχιεςαλ εζεινληηθά 20 Καζεγεηέο - Δζεινληέο ζηε Γξακκαηεία 11
ρνιηθή ρξνληά 2015 – 2016 θνηηνχλ 37 καζεηέο θαη ζηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο
Γηδάζθνπλ 15 θαζεγεηέο

ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ
22 Δηδηθφηεηεο ζχλνιν 36 ηκήκαηα x 20 καζεηέο = 720 πεξίπνπ παξαθνινχζεζαλ
Νέα παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέρξη ηνλ Μάην 2016. Αλακέλνπκε γηα ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ, εληφο Ννεκβξίνπ 2015 (πξφβιεκα απφ ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ., ε πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ
θαη ε εμαζθάιηζε ησλ θνλδπιίσλ).

Πρώην 6º Γημοτικό

Δίρε παξαρσξεζεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 373 /2-12-2004, γηα 12 έηε ν
Α' φξνθνο θαη κε ζπκπιεξσκαηηθή απφθαζε 20/01/2005 ηκήκα ηνπ ηζνγείνπ, ζην ζεκεξηλφ
Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. σο Κέληξν Δθπαίδεπζεο ελειίθσλ.
Παξαιάβακε έλα θηίξην πνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ιφγσ ζνβαξψλ θηηξηαθψλ πξνβιεκάησλ.
Οη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ έγηλαλ απφ εξγνιάβν ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη δελ έρεη επίζεκα
παξαιεθζεί απφ ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. ή ην Γήκν.
Τπάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηε ζηεγαλνπνίεζε ηεο νξνθήο, (πιεκκχξηζε ηκήκα ηνπ θηηξίνπ)
θαη επηθηλδπλφηεηα κε ην αληιηνζηάζην ζηελ απιή θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο
(έγγξαθν αλαιπηηθφ απφ απηνςία ηεο Σερλ.Τπ.). Με ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρψξνπ ην 2010 απφ ην
Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ., ππήξμαλ επηπιένλ βαλδαιηζκνί θαη θινπέο πνπ δεκηνχξγεζαλ λέα πξνβιήκαηα
ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο εμσηεξηθά. Δζσηεξηθά νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο παξνπζηάδνπλ εηθφλα
ιεειαζίαο κε δηαιπκέλε ηελ ππνδνκή ησλ εγθαηαζηάζεσλ Η/Τ, δηθηχσλ θ.ι.π., γεγνλφο πνπ
απνηππψλεηαη ζην Πξαθηηθφ παξάδνζεο -παξαιαβήο ηνπ κε αλαθπθιψζηκνπ πιηθνχ απν
επηηξνπή ηνπ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ ζην Γήκν Αηγάιεσ ζηηο 25/05/2013 (ηξία ρξφληα κεηά !).
Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 απνθαηαζηήζακε ηηο δεκηέο ζην παξθέ θαη ηα ζπαζκέλα ηδάκηα ζην
ηζφγεην θαη ιεηηνπξγεί ε ζρνιή ρνξνχ .
ηφρνο καο είλαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ λα ιχζνπκε ηα θηηξηαθά πξνβιήκαηα θαη λα ιεηηνπξγήζεη
μαλά ν ρψξνο.

ΑΝΟΙΥΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ








ε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΙ Αζήλαο ήδε πξαγκαηνπνηήζεθε θχθινο 8 ζεκηλαξίσλ ζην
Πλεπκαηηθφ Κέληξν «Γηάλλεο Ρίηζνο» (Απξίιηνο -Ινχληνο 2015)
Σε Γεπηέξα 23 Ννεκβξίνπ, μεθηλάεη ην λέν πξφγξακκα θχθινο 15 δηαιέμεσλ πνπ ζα
νινθιεξσζεί 13 Ινπλίνπ 2016.
ε ζπλεξγαζία κε ηελ θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Μ. Δπζπκίνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 18 καζήκαηα Παγθφζκηαο Ιζηνξίαο (απφ ηνλ Οθηψβξην 2014 έσο
26/2/2015)
Νένο θχθινο καζεκάησλ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηνλ Απξίιην - Μάην – Ινχλην
2016
ζην Διιεληθφ Μνιχβη -Γ. Βξαλάο.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 10 Μαζήκαηα Ψπραλάιπζεο απφ ηνλ Γηαηξφ Ψπραλαιπηή
θ. Γ. αθειιάξε.
Τπνγξαθή πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο θαη κε ηα δχν ΣΔΙ ηεο πφιεο, Αζελψλ θαη Πεηξαηά

