Κοζάνη, 17/2/2021
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης»
Έργο κάθε σχολικής επιτροπής σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις: α) της παρ.4
του άρθρου 243 του Ν.3463/2006, β) η Μ.Τ.Π.Υ. με αριθ. 48188/483/27.01.1992, και γ) η
Πράξη 34/2005 του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμ. VI,I είναι:
• Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών
λειτουργίας των σχολείων μονάδων αρμοδιότητά της (θέρμανσης, φωτισμού,
ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.).
•

Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων
αρμοδιότητά της και του κάθε είδους εξοπλισμού τους. Η εκτέλεση έργων
επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις σχολικές επιτροπές
διέπονται από την 13172/24.3.1995 (ΦΕΚ 217 Β΄) απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως κάθε
φορά ισχύει.» (παρ.5 του άρθρου 243 του Ν.3463/2006)

•

Η διαχείριση των εσόδων από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.

•

Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής
λειτουργίας των σχολικών μονάδων

Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των
σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη
κυρίως τον αριθμό των μαθητών και το μέγεθος σε τετραγωνικά της κάθε σχολικής
μονάδας. Οι πιστώσεις που διατίθενται στις σχολικές μονάδες είναι οι επιχορηγήσεις που
λαμβάνει η Σχολική Επιτροπή διαμέσου του Δήμου Κοζάνης και είναι α) τέσσερις
κατανομές ανά έτος (ΚΑΠ) για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολικών
μονάδων και β) μία κατανομή ανά έτος (ΣΑΤΑ) για την επισκευή και συντήρηση
σχολικών μονάδων για εργασίες μικρής κλίμακας.
Η Σχολική Επιτροπή καλύπτει συγκεντρωτικά το κόστος λειτουργίας των αναγκών
των σχολικών μονάδων σε θέρμανση, φωτισμό, ύδρευση και τηλεφωνία. Οι ετήσιες
κατανομές προς τις σχολικές μονάδες που αποδίδονται από την Σχολική Επιτροπή
αφορούν την αγορά αναλώσιμων υλικών για τη λειτουργία και καθαριότητα τους.
Επιπλέον, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, η
Σχολική Επιτροπή δαπάνησε μεγάλα ποσά για απολύμανση, προσπαθώντας να
διασφαλίσει του όρους υγιεινής στις σχολικές μονάδες για την ασφαλή εκτέλεση του
παιδαγωγικού τους έργου.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Κοζάνης το σχολικό έτος 2019-20 έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
1) Μισθοδοσία καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για τα
έτη 2019-2020 .
2) Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις καθαρίστριες με σύμβαση
μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2019-2020.
3) Τακτικές απολυμάνσεις σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021.
4) Έκτακτη απολύμανση σε όλες τις σχολικές μονάδες λόγω covid-19.
5) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε σχολικές μονάδες για κατεπείγουσες απολυμάνσεις
λόγω εμφάνισης κρουσμάτων covid-19.
6) Σύμβαση μίσθωσης φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις σχολικές μονάδες
αρμοδιότητάς μας για το έτος 2020.
7) Κάλυψη του κόστους θέρμανσης, ηλεκτροφωτισμού, υδροδότησης και τηλεφωνίας
των σχολικών μονάδων.
Σε ότι αφορά τη Σχολική ΣΑΤΑ έγιναν ενδεικτικά οι παρακάτω ενέργειες :
1) Σύναψη σύμβασης για την επισκευή του συστήματος γεωθερμίας του 19ου
Δημοτικού και του 22ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης ποσού 4.497,00 ευρώ.
2) Σύναψη σύμβασης για την αντικατάσταση σπασμένων ηλιακών συλλεκτών του
19ου Δημοτικού και του 22ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης ποσού 13.610,00 ευρώ.
3) Σύμβαση για την αντικατάσταση φωτιστικών στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης και
στο Δημοτικό Σχολείο Χαρίσιος Μούκας ποσού 13.880,56 ευρώ.
4) Δαπάνη 2.027,00 ευρώ για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα
Δημοτικά Σχολεία Κρόκου για την προστασία του ηλεκτρονικού τους εξοπλισμού.
Πλήθος άλλων ενεργειών έχουν γίνει από τη σχολική επιτροπή σχετικά με έκτακτες
επιχορηγήσεις σχολικών μονάδων για την βελτίωση των υποδομών τους και την άρτια
λειτουργία των σχολείων. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την αναγόμωση και
συντήρηση των πυροσβεστήρων των σχολείων, την συντήρηση των καυστήρων,
υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, κτιριακές εργασίες κ.α.
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αναγκαίο για την λειτουργία αυτών και εφόσον η προμήθεια του εν λόγω υλικού δεν
μπορούσε να ικανοποιηθεί από το ΚΤΥΠ (Κτηριακές Υποδομές Α.Ε. ), που είναι ο
αρμόδιος φορέας για τη προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού.

Τέλος, στα πλαίσια των δράσεων για την αποφυγή διασποράς της πανδημίας του
covid-19, πρέπει να αναφερθεί η πρωτοβουλία της Σχολικής Επιτροπής , η οποία σε
συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης και τον ΕΟΔΥ προχώρησε στη διενέργεια rapid tests
στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, έτσι ώστε να ανοίξουν με
ασφάλεια οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της.

