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Απολογισμός Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Δήμου Ωραιοκάστρου 2014-2016
Στο συνολικό έργο που πραγματοποιήθηκε στη Δευτεροβάθμια Σχολική
Επιτροπή αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης για τον
απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, ο δήμαρχος
Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης.
Συγκεκριμένα κατά τα έτη 2014-2016 πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:
1. Αλλαγή λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους
2. Κατασκευή στέγης στα σχολεία: 1ο γυμνάσιο Ωραιοκάστρου-γυμνάσιο
Καλλιθέας-λύκειο Καλλιθέας-2ο λύκειο Ωραιοκάστρου-3ο γυμνάσιο
Ωραιοκάστρου
3. Ελαιοχρωματισμοί στο 1ο, 2ο, 3ο γυμνάσιο Ωραιοκάστρου και το ΓΕΛ
Καλλιθέας
4. Κατασκευή σκέπαστρου και στέγης στις εισόδους στο 1ο γυμνάσιο και
2ο λύκειο Ωραιοκάστρου
5. Κατασκευή ράμπας στο 2ο γυμνάσιο Ωραιοκάστρου
6. Κατασκευή πλακόστρωτου στο γυμνάσιο Καλλιθέας
7. Φωτισμός στα γήπεδα μπάσκετ στις αυλές του 1ου λυκείου και 1ου
γυμνασίου Ωραιοκάστρου
8. Αλλαγή των κουφωμάτων στον 1ο όροφο του 1ου γυμνασίου
Ωραιοκάστρου
9. Κάλυψη αναγκών θέρμανσης στη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων
10. Ανακαίνιση στα δίκτυα υπολογιστών - αγορά προτζέκτορων
11. Τοποθέτηση προγραμματιζόμενων θερμοστατών στις σχολικές μονάδες,
με τη χρήση των οποίων περιορίστηκε κάτω από 50% η σπατάλη στη
θέρμανση

12. Εσωτερικοί και εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί όλων των σχολικών
μονάδων σε συνεργασία με τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
του κάθε σχολείου
13. Αποκατάσταση τοίχων - περιφράξεων και κάγκελων
14. Περιμετρικός φωτισμός των σχολικών μονάδων
15. Τακτικές απεντομώσεις και μυοκτονίες και αναγόμωση πυροσβεστήρων
16. Κατασκευή σκεπής στο γυμνάσιο και λύκειο Καλλιθέας, στο 1ο και 3ο
γυμνάσιο Ωραιοκάστρου - μισή σκεπή στο γυμνάσιο Δρυμού
17. Πλακόστρωση της αυλής του γυμνασίου Καλλιθέας
18. Κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας σχεδόν σε όλα τα σχολεία
19. Διαμόρφωση εισόδου στο 1ου γυμνάσιο Ωραιοκάστρου
20. Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων στον 1ο όροφο του 1ου γυμνασίου
Ωραιοκάστρου
21. Φωτισμός γηπέδων μπάσκετ του 1ου λυκείου και ενεργοποιήθηκε ο
φωτισμός στο 2ο λύκειο Ωραιοκάστρου
22. Τοποθέτηση έγχρωμων εκτυπωτών σχεδόν σε όλα τα όλα τα σχολεία
23. Οργάνωση όλων των κυλικείων όπου κάθε κυλικειάρχης ξέρει τι οφειλές
έχει και σε περίπτωση μη πληρωμής οδηγείται σε έξωση
Στους στόχους της διοίκησης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι μεταξύ
άλλων η εξόφληση των υπολοίπων χρεών, η ενεργειακή αναβάθμιση των
σχολείων, η αλλαγή όλων των λαμπτήρων σε LED, η αλλαγή υαλοπετασμάτων
σε ενεργειακά, η κατασκευή τουαλέτας για ΑΜεΑ στο 3ο γυμνάσιο καθώς
επίσης η κατασκευή τουαλέτας στο υπόγειο του 3ου γυμνασίου.
Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας
και δημοσίων σχέσεων

