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Δημοτικό Συμβούλιο

ΚΟΙΝ.: Διεύθυνση 16ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου

Θέμα: Τεχνικά προβλήματα

Αξιότιμοι Κύριοι

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 16ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου επισείει την προσοχή

των αρμόδιων φορέων και απευθύνει έκκληση για την εξασφάλιση της ασφαλούς και καλύτερης

λειτουργίας του σχολείου μας.

Σας ενημερώνουμε, ότι είναι απαραίτητο να γίνουν τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Άμεση περίφραξη στο πίσω μέρος του σχολείου

 Κλειδαριές ασφαλείας σε μέρος παραθύρων, στα οποία έχουν προσβαση οι εξωσχολικοί.

 Επισκευή ρωγμών στην τοιχοποιία που δημιουργήθηκαν από τον προπέρσινο σεισμό

 Μόνωση στην ταράτσα

 Ξύσιμο, στοκάρισμα και βάψιμο σε μέρος της οροφής και του τοίχου στη ΣΤ’ τάξη και τον

διάδρομο (πέφτουν κομμάτια χρώματος από την υγρασία).

 Εξωτερικό βάψιμο του σχολείου



 Αλλαγή νιπτήρων (χρησιμοποιούνται και από το νηπιαγωγείο) στις τουαλέτες των μαθητών

και τοποθέτηση νεροχύτη στον εξωτερικό χώρο των τουαλετών των εκπαιδευτικών.

 Τοποθέτηση νεροχύτη στην κουζίνα

 Κατάργηση των όρθιων ουρητήρων στις τουαλέτες των αγοριών

 Επισκευή ή αντικατάσταση συρόμενης πόρτας στην αίθουσα εκδηλώσεων

 Αντικατάσταση του αυτόματος ανοίγματος της εξωτερικής πόρτας/θυροτηλέφωνου (σύμφωνα

με τους ηλεκτρολόγους του Δήμου δε μπορεί να επισκευαστεί).

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 Επισκευή δαπέδου στον προαύλιο χώρο και των τερμάτων ποδοσφαίρου

 Επισκευή – αντικατάσταση πλέγματος

 Τοποθέτηση κολωνακίων παρεμπόδισης στάθμευσης απέναντι από την κεντρική είσοδο του

σχολείου

 Κάλυψη των τερμάτων και των ορθοστατών βόλεϊ στον προαύλιο χώρο με ειδικό αφρολέξ

 Τοποθέτηση ξύλινης πέργολας – στεγάστρου για σκιά σε μέρος του προαύλιου χώρου και τις

βρύσες

 Να στερεωθούν τα δοκάρια του ποδοσφαίρου

ΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ

 Αλλαγή λαμπτήρων στις αίθουσες και στους διαδρόμους του σχολείου.

 Αντικατάσταση φωτοτυπικού (χρησιμοποιείται και από το νηπιαγωγείο).

 Τρείς (3) οθόνες και δώδεκα(12) μικρά ηχεία για το εργαστήριο πληροφορικής.

 Προμήθεια προτζέκτορων για να τοποθετηθούν σε αίθουσες διδασκαλίας

 Προμήθεια αθλητικού υλικού

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ

 Αγορά στολών για το προσωπικό καθαριότητας

 Προμήθεια με γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, χειροπετσέτες και καθαριστικά



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Αντισεισμικός έλεγχος

 Αντιπυρικός έλεγχος

 Τοποθέτηση μόνιμου Νοσηλευτή

 Τοποθέτηση Σχολικού Φύλακα ή εταιρείας Security κατά τις νυχτερινές ώρες για την αποφυγή

βανδαλισμών του σχολείου

Τα ως άνω θέματα εντάσσονται μεταξύ των προτεραιοτήτων του Συλλόγου μας και θα

παρακολουθούμε με αμείωτο ενδιαφέρον την πορεία επίλυσής του, παρέχοντας την πλήρη

συμπαράσταση και συνδρομή μας όπου απαιτείται.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Ελένη Γιαννικοπούλου - Κοτρωνάκη Έφη Κάβουρα – Μανωλά


