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Στο συνολικό έργο που πραγματοποιήθηκε στην Πρωτοβάθμια Σχολική 
Επιτροπή αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης για τον 
απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, ο δήμαρχος 
Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης.  
 
Όπως τόνισε ο κ. Γαβότσης, κατά την έναρξη της δημοτικής περιόδου δεν 
υπήρχε λογιστική τακτοποίηση και οι οφειλές προς τους προμηθευτές 
ανέρχονταν στις 650.000,00 ευρώ με ετήσια κρατική επιχορήγηση 280.000,00 
ευρώ. Το πρώτο 9μηνο έκλεισαν οι απολογισμοί των ετών 2012, 2013 και 
2014, τέθηκε μια ορθή σειρά λογιστικής παρακολούθησης της σχολικής 
επιτροπής και πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις έργων στις σχολικές μονάδες 
όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  
 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [κατασκευή του αύλειου χώρου- αγορά εξοπλισμού] 
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [κατασκευή διαχωριστικού με κάγκελα- αγορά διαδραστικού 
πίνακα σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων] 
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [ολικό βάψιμο-επισκευή τουαλετών- τοποθέτηση 
εξωτερικής επικοινωνίας εισόδου- αντικατάσταση μονάδας θέρμανσης λόγω 
καταστροφής από παγετό] 
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών-ψυχαγωγικού και 
εκπαιδευτικού υλικού, αγορά κουρτινών και κουρτινόξυλων] 
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου-ολικό βάψιμο-
κατασκευή υποστέγου στην είσοδο- αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος] 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ [βάψιμο εξωτερικών-εσωτερικών χώρων] 



2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ [αποκατάσταση – επισκευή της στέγης του σχολείου –αγορά 
φωτοτυπικού μηχανήματος ] 
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ [σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου -υπόστεγο στις 
κερκίδες- αγορά φωτοτυπικού μηχανήματος] 
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ [κατασκευές στον αύλειο χώρο- εσωτερικό βάψιμο σχολείου- 
αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και παιχνιδιών] 
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ [βάψιμο-βελτίωση ηχητικών και φωτισμού στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων- αγορά 11 ηλεκτρονικών υπολογιστών] 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [κατασκευή του αύλειου χώρου-κατασκευή διαχωριστικού 
για ανάπτυξη τμήματος] 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ [σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου –κατασκευή υποστέγου 
και προστατευτικού χωρίσματος] 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ [βάψιμο- κατασκευή υποστέγου- τοποθέτηση θέρμανσης στην 
αίθουσα προκάτ] 
ΛΗΤΗ 
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [κατασκευή αύλειου χώρου-μόνωση στην αίθουσα ύπνου-
εσωτερικό και εξωτερικό βάψιμο] 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ [βάψιμο-επίστρωση του αύλειου χώρου με τάπητα –κατασκευή 
εξωτερικής πόρτας και διαχωριστικού] 
ΔΡΥΜΟΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [τοποθέτηση wi-fi –κάγκελα-κατασκευή παιδικών τουαλετών- 
κάγκελα- βάψιμο] 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ [αγορά φωτοτυπικού-κατασκευή φρεατίων για τη συγκέντρωση 
και απορροή ομβρίων υδάτων από το υπόγειο- βάψιμο όλου του σχολείου σε 
συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων] 
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [βάψιμο] 
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [βάψιμο] 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ [αγορά φωτοτυπικού-κατασκευή αιθουσών- βάψιμο στο 
εσωτερικό και εξωτερικό του σχολείου- αγορά εξωτερικού προστατευτικού 
κάγκελου] 
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [βάψιμο αιθουσών] 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ [κατασκευή φρεατίων-κατασκευή λούκια για τη συγκέντρωση 
υδάτων- επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης] 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [κατασκευή προστατευτικού χωρίσματος] 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ [επισκευή της στέγης του σχολείου και του λεβητοστασίου-
βάψιμο όλου του σχολείου] 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ [επισκευή της στέγης] 



ΜΟΝΟΛΟΦΟΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ [τοποθέτηση παιδικών τουαλετών- αγορά φωτοτυπικού 
μηχανήματος] 
 
Να σημειωθεί ότι υπήρξε πλήρη κάλυψη με αναλώσιμα-γραφική ύλη και 
εκπαιδευτικό υλικό σε όλες τις σχολικές μονάδες. 
 

Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας  
και δημοσίων σχέσεων 

 

 


