
 

                                                   
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ         
           Ν.Π.Δ.Δ                                                                                                      
ΕΣΕΒ΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                          
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Αριθμ. Πρακτικού 03 ο 

  Αριθμ. Απόφασης 07 

 

1ο ΘΕΜΑ : « Έγκριση συνολικού προγραμματισμού – προϋπολογισμού που 

περιλαμβάνει την κάλυψη εργασιών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, 

την αναπλήρωση υλικοτεχνικού – εκπαιδευτικού εξοπλισμού και την χρηματοδότηση 

των διευθυντών των Γυμνασίων και Λυκείων, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, 

ενόψει των λειτουργικών αναγκών της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 στις 

σχολικές μονάδες της ΕΣΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής.» 

 

       Στη Φυλή σήμερα την 16η του μήνα Ιουνίου έτους 2022 ημέρα εβδομάδος 

Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Φυλής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ Χατζητρακόσια Νικολάου 

που έγινε κατά τους ορισμούς του άρθρου 110 του Π.Δ. 410/95 και απεστάλη σε κάθε 

ένα μέλος του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Φυλής με αριθμ. πρωτ. 505-14/06/2022, συνήλθε σε συνεδρίαση 

συμμετεχόντων των μελών αυτής όπως παρακάτω : 

 

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1 Χατζητρακόσιας Νικόλαος 1 Μπαδήμας Χρήστος 

2 Μαυροειδάκος Ιωάννης 2 Λυχνάκης Αντώνης 

3 Καμαρινόπουλος Παναγιώτης 3 Κομίνης Μιχαήλ 

4 Οικονομάκης Μιχαήλ   

5 Σαρλάς Μαρίνος   

6 Σονίδης Γεώργιος   
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7 Παναγιωτάκος Λεωνίδας   

8 Παπαδημητρίου Γεώργιος    

9 Κατσαμάγκος Αντώνιος   

10 Τσιούνη Δήμητρα   

11 Πατήλα Σπυριδούλα   

  

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί παρουσία του Προέδρου κ. Χατζητρακόσια 

Νικόλαου αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμα 

κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη. 

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημερώνει για την 

έγκριση συνολικού προγραμματισμού – προϋπολογισμού που περιλαμβάνει την 

κάλυψη εργασιών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, την αναπλήρωση 

υλικοτεχνικού – εκπαιδευτικού εξοπλισμού και την χρηματοδότηση των διευθυντών 

των Γυμνασίων και Λυκείων, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ενόψει των 

λειτουργικών αναγκών της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 στις σχολικές μονάδες 

της ΕΣΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής.  

   

1. Λαμβάνοντας υπόψη:  

 

  α. Το Ν. 3463/2006 άρθρο 202 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.  

β. Το Ν. 4257/2014 άρθρο 38. 

            γ. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 13172/1995 όπως αντικαταστάθηκε με την 

Κ.Υ.Α. 58510/21-9-2009,Περί οικονομικής αρμοδιότητας του Προέδρου και του 

Διοικητικού Συμβουλίου των Σχολικών Επιτροπών. 

δ. Την Υπουργική Απόφαση 8440/24-02-2011 περί « Καθορισμού 

Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών». 

                        ε. Τις αριθμ. πρωτ. 451 έως 457 /01-06-2022, 458 έως 462,466/ 02-06-

2022 και 481/ 07-06-2022 αιτήσεις των Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων του 

Δήμου Φυλής, σε συνδυασμό με το ιστορικό των μέχρι σήμερα παρεχόμενων 

υπηρεσιών, εργασιών κι εξοπλισμού που έχουν πραγματοποιηθεί στις υπόψη σχολικές 

μονάδες. 

                               στ. Την πρόβλεψη κρατικής τακτικής ετήσιας εφάπαξ επιχορήγησης 

ποσού 75.500ευρώ περίπου από το ΥΠΕΣ, για την κάλυψη αποκλειστικά αναγκών 

επισκευών και συντηρήσεων των σχολικών κτιρίων έτους 2022. 

                      ζ. Την πρόβλεψη οικονομικής επιχορήγησης από το Δήμο Φυλής προς 

τη Β΄ΕΣΕ για την κάλυψη αναγκών των σχολικών μονάδων Γυμνασίων και Λυκείων  

στον 00.6715.100.24 Π/Y έτους 2022 (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 43, 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φυλής). 
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Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι: 

 

1. Την έγκριση συνολικού προγραμματισμού – προϋπολογισμού που  

περιλαμβάνει την κάλυψη εργασιών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιριών, 

την αναπλήρωση υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την χρηματοδότηση των διευθυντών 

των Γυμνασίων και Λυκείων, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ενόψει των 

λειτουργικών κι εκπαιδευτικών αναγκών της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 όπως 

παρακάτω: 

α. Στο 1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων ( αριθμ. αίτησης 458/02-06-2022) 

1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

5.670,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού 

που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, δεκατριών (13) αιθουσών διδασκαλίας, εξωτερικών 

διαδρόμων, κλιμακοστασίων και προαυλίων χώρων συνολικής επιφάνειας 

1.260τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Φυλής. 

   2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

3.780,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α) για εργασίες υγρομόνωσης – στεγάνωσης επιφανειών 

οροφής αιθουσών διδασκαλίας του 1ου ορόφου του σχολικού κτιρίου, συνολικής 

επιφάνειας διακοσίων εβδομήντα (270 τ.μ), σύμφωνα με τεχνική έκθεση της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 440,00 

ευρώ (πλέον ΦΠΑ), για την επισκευή και συντήρηση πάγκων εργαστηρίων αίθουσας 

Φυσικοχημείας. 

4/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού  

1.550,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης (υδραυλικές, 

πλακοποιίας, ειδών υγιεινής κτλ.) στις τουαλέτες του Γυμνασίου.  

5/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για η προμήθεια 

ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος μέχρι του ποσού των 1.250,00 ευρώ (πλέον 

ΦΠΑ). 

β. Στο 2ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων ( αριθμ. αίτησης 481/07-06-2022) 

                                 1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

1.125,00 € (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού που 

θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα (τουλάχιστον 

μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, οικολογικό και 

αντιμικροβιακό, των εξωτερικών όψεων προαύλιων χώρων, και μαντρότοιχου,. 

συνολικής επιφάνειας 250τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

τέσσερα (4) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop) μέχρι του ποσού των 

2.800,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια  

μιας (1) τηλεόραση 65ιντσών μέχρι του ποσού των 750,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 
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γ. Στο 3ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων ( αριθμ. αίτησης 459/02-06-2022) 

                                 1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

3.052,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού 

που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, πέντε (5) αιθουσών διδασκαλίας, προθαλάμων, 

εσωτερικών διαδρόμων δώδεκα (12) πορτών αιθουσών και πέντε (5) ντουλαπών, 

καθώς και εξωτερικών όψεων προαύλιων χώρων και εισόδου συνολικής επιφάνειας 

565τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Φυλής. 

2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

(2) φορητών βιντεοπροβολέων μέχρι του ποσού των 700,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

δύο (2) σετ σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών (πύργος-οθόνη-πληκτρολόγιο-

ποντίκι) μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

4/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

δύο (2) εκτυπωτών laser μέχρι του ποσού των 580,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

5/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την επισκευή 

της μεταλλικής περίφραξης και επισκευή δεκαέξι (16) θυρών αιθουσών διδασκαλίας 

μέχρι του ποσού των 530,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

 

δ. Στο 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων ( αριθμ. αίτησης 451/01-06-2022) 

                                 1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

3.840,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού 

που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, εξωτερικών όψεων επιφανειών του σχολικού 

κτιρίου, τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας, διαδρόμων, κλιμακοστασίων, δώδεκα 

(12) πινάκων διδασκαλίας, καθώς και των δύο προαύλιων χώρων (βόρειο – νότιο) 

και της εξέδρας, συνολικής επιφάνειας 820τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

            2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

(2) φορητών βιντεοπροβολέων (εξειδικευμένους), για τους ισάριθμους διαδραστικούς 

πίνακες αιθουσών διδασκαλίας μέχρι του ποσού των 1.200,00 ευρώ(πλέον ΦΠΑ). 

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την επισκευή 

της μεταλλικής περίφραξης μέχρι του ποσού των 520,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

 

       ε. Στο 1ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων( αριθμ. αίτησης 460/02-06-2022) 

   1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

5.391,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού 

που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, δέκα (10) αιθουσών διδασκαλίας, εξωτερικών 
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διαδρόμων, κλιμακοστασίων και όψεων προαύλιων χώρων, συνολικής επιφάνειας 

1.198τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Φυλής. 

2/Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού  

1.600,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης (υδραυλικές, 

πλακοποιίας, είδη υγιεινής κτλ.) στις τουαλέτες του Λυκείου.  

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

δύο (2) φορητών βιντεοπροβολέων μέχρι του ποσού των 700,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

4/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

και τοποθέτηση κρεμαστρών στις δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας μέχρι του 

ποσού των 1.050,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

5/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

3.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την προμήθεια πενήντα (50) καρεκλών μαθητών. 

 

              στ. Στο 2ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων( αριθμ. αίτησης 466/02-06-2022) 

1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού  

5.737,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού 

που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, εννέα (9) αιθουσών διδασκαλίας, προθαλάμων και 

διαδρόμων, συνολικής επιφάνειας 1.275τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

ενός (1) σετ σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή (πύργος-οθόνη-πληκτρολόγιο-

ποντίκι) μέχρι του ποσού των 750,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού  

3.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για εργασίες υγρομόνωσης – στεγάνωσης και επιπλέον 

προμήθεια πλακιδίων δαπέδου στις βεράντες συνολικής επιφάνειας διακοσίων 

πενήντα (250 τ.μ) του σχολικού κτιρίου του Λυκείου, σύμφωνα με τεχνική έκθεση της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

4/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για η προμήθεια 

ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος μέχρι του ποσού των 1.250,00 ευρώ (πλέον 

ΦΠΑ). 

 

 ζ. Στο 3ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων( αριθμ. αίτησης 452/01-06-2022) 

1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

3.240,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού 

που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, πέντε (5) αιθουσών διδασκαλίας, εξωτερικών όψεων 

και προαύλιων χώρων, συνολικής επιφάνειας 720τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

ενός (1) σετ σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή (πύργος-οθόνη-πληκτρολόγιο-
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ποντίκι) μέχρι του ποσού των 750,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος μέχρι του ποσού των 1.250,00 ευρώ (πλέον 

ΦΠΑ). 

4/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

δύο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων για αντίστοιχες αίθουσες διδασκαλίας μέχρι 

του ποσού των 1.200 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

5/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

1.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την κατασκευή δομημένης καλωδίωσης και δικτύου 

πληροφορικής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

 

  ζ. Στο 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων( αριθμ. αίτησης 453/01-06-2022) 

1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

5.760,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού 

που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, πέντε (5) αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων 

διεύθυνσης προθαλάμου και κλιμακοστασίου, καθώς και εξωτερικών όψεων και 

προαύλιων χώρων, συνολικής επιφάνειας 1.280τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

δύο (2) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ( laptop) μέχρι του ποσού των 1.400,00 

ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

δύο (2) φορητών βιντεοπροβολέων μέχρι του ποσού των 700,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

4/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την επισκευή 

της μεταλλικής περίφραξης μέχρι του ποσού των 250,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

5/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού  

1.500,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για την προμήθεια πλακιδίων δαπέδου και τις εργασίες 

αποκατάστασης στην αίθουσα εκπαιδευτικών του σχολικού κτιρίου του Λυκείου. 

 

                 η. Στο Ε.Κ (1ο ΕΠΑΛ) Άνω Λιοσίων ( αριθμ. αίτησης 454/01-06-2022) 

1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

1.890,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού, 

που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, εξωτερικών επιφανειών και όψεων του σχολικού 

κτιρίου, καθώς και τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας και του εξωτερικού 

μαντρότοιχου συνολικής επιφάνειας 420τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

τριών (3) σετ σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών (πύργος-οθόνη-πληκτρολόγιο-

ποντίκι) μέχρι του ποσού των 2.150,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

   3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

ΑΔΑ: 698ΝΟΕ66-ΓΣΥ



δύο (2) φορητών βιντεοπροβολέων μέχρι του ποσού των 700,00 ευρώ(πλέον ΦΠΑ). 

4/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την επισκευή 

της μεταλλικής περίφραξης μέχρι του ποσού των 550,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

 

  ι. Στο 2ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου ( αριθμ. αίτησης 456/01-06-2022) 

1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

5.490,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού 

που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, πέντε (5) αιθουσών διδασκαλίας, διαδρόμου 1ου 

ορόφου, κλιμακοστασίου, και γραφείων εκπαιδευτικών, καθώς και εξωτερικών όψεων 

και προαύλιων χώρων, συνολικής επιφάνειας 1.220τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση 

της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

δύο (2) σετ σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών (πύργος-οθόνη-πληκτρολόγιο-

ποντίκι) μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

ενός (1) φορητού βιντεοπροβολέα μέχρι του ποσού των 350,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

4/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος μέχρι του ποσού των 1.250,00 ευρώ (πλέον 

ΦΠΑ). 

5/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

και τοποθέτηση δύο (2) μεταλλικών πορτών σε αντίστοιχες αίθουσες διδασκαλίας 

μέχρι του ποσού των 840,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

 

ια. Στο Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου ( αριθμ. αίτησης 457/01-06-2022) 

1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

3.972,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού 

που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, πέντε (5) αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων 

διεύθυνσης και εκπαιδευτικών, τέσσερις (4) εξωτερικές πόρτες, καθώς και 

εξωτερικών επιφανειών και όψεων του σχολικού κτιρίου και προαύλιου χώρου, 

συνολικής επιφάνειας 856τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

δύο (2) σετ σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών (πύργος-οθόνη-πληκτρολόγιο-

ποντίκι) μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την επισκευή 

της μεταλλικής περίφραξης μέχρι του ποσού των 300,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

 

ιβ. Στο Γυμνάσιο Δ.Ε. Φυλής ( αριθμ. αίτησης 461/02-06-2022) 

1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

3.960,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού 
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που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, εσωτερικού προθαλάμου και διαδρόμων 1ου και 2ου 

ορόφου, οχτώ (8) αιθουσών διδασκαλίας, της αίθουσας του Χημείου και εξωτερικών 

επιφανειών προαύλιου χώρου, συνολικής επιφάνειας 880τ.μ.σύμφωνα με τεχνική 

έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

δύο (2) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ( laptop) μέχρι του ποσού των 1.400,00 

ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

δύο (2) φορητών βιντεοπροβολέων μέχρι του ποσού των 700,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

4/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος για αντίστοιχη αίθουσα διδασκαλίας μέχρι του 

ποσού των 600,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

5/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού  

1.200,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για την προμήθεια κεραμιδιών και τις εργασίες 

αποκατάστασης της σκεπής του σχολικού κτιρίου του Γυμνασίου ( αίτηση αριθμ. 

πρωτ. 476/03-06-2022). 

6/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για την επισκευή 

της μεταλλικής περίφραξης και τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στην 

είσοδο – έξοδο του σχολικού κτιρίου μέχρι του ποσού των 500,00 ευρώ (πλέον 

ΦΠΑ). 

ιγ. Στο Γενικό Λύκειο Δ.Ε. Φυλής ( αριθμ. αίτησης 462/02-06-2022) 

1/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης μέχρι ποσού 

2.947,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α), για τις εργασίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού 

που θα περιλαμβάνουν τρίψιμο των επιφανειών, στοκάρισμα, αστάρωμα 

(τουλάχιστον μία φορά), βάψιμο (τουλάχιστον δύο φορές) με χρώμα πλαστικό, 

οικολογικό και αντιμικροβιακό, δύο (2) αιθουσών διδασκαλίας, εσωτερικών 

διαδρόμων καθώς και εξωτερικών επιφανειών τοίχων σχολικού κτιρίου και 

προαύλιων χώρων, συνολικής επιφάνειας 655τ.μ.σύμφωνα με τεχνική έκθεση της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής. 

2/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή ( laptop) μέχρι του ποσού των 750,00 

ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

3/ Έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης για τη προμήθεια 

ενός (1) φορητού βιντεοπροβολέα μέχρι του ποσού των 350,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

 

 2. Τη τακτική επιχορήγηση κάλυψης λειτουργικών δαπανών στους Διευθυντές 

των σχολικών μονάδων ποσού 15.600 ευρώ, για ανάγκες 1ου τριμήνου νέου σχολικού 

έτους 2022-2023. 

 3. Την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Φυλής για την 

οικονομική επιχορήγηση ποσού 38.539,20 ευρώ, που αφορά αποκλειστικά την 

προμήθεια και αναπλήρωση εκπαιδευτικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όπως 
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αναλυτικά περιγράφεται στις αιτήσεις των προαναφερθέντων σχολικών μονάδων και 

συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

  

 

Σχολική Μονάδα 

Σετ 

σταθερων 

Η/Υ 

Φορητοί   

Η/Υ 

Βίντεο 

προβολείς 

Φωτοτυπικά 

μηχανήματα 

Διάφορα 

1ο Γυμν. Άνω Λιοσίων 

(αριθ. αίτ.458 /02-06-2022) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

2ο Γυμν. Άνω Λιοσίων 

(αριθ. αίτ.382 /07-06-2022) 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

Μία (1) τηλεόραση 65 

ιντσών- 

3ο Γυμν. Άνω Λιοσίων 

(αριθ. αίτ.459 /02-06-2022) 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

Εκτυπωτές laser (2) 

4ο Γυμν. Άνω Λιοσίων 

(αριθ. αίτ.451/01-06-2022) 

 

- 

 

- 

 

2* 

 

- 

* Αφορούν αντίστοιχους 

(2) διαδραστικούς 

πίνακες 

1ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων 

(αριθ. αίτ.460 /02-06-2022) 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

Πενήντα (50) καρέκλες 

μαθητών  

2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων 

(αριθ. αίτ.466 /02-06-2022) 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

3ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων 

(αριθ. αίτ.452 /01-06-2022) 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

Δύο (2) κλιματιστικά A/C 

1Ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων 

(αριθ. αίτ.453/01-06-2022) 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

Ε.κ.  Άνω Λιοσίων (ΕΠΑΛ) 

(αριθ. αίτ.454/01-06-2022) 

 

3 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

2Ο Γυμν. Ζεφυρίου 

(αριθ. αίτ.456/01-06-2022) 

 

2 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

1Ο ΓΕΛ Ζεφυρίου 

(αριθ. αίτ.457 /01-06-2022) 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Γυμνάσιο Δ.Ε. Φυλής 

(αριθ. αίτ.461 /02-06-2022) 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 

Ένα (1) κλιματιστικο A/C 

ΓΕΛ Δ.Ε. Φυλής 

(αριθ. αίτ.462 /02-06-2022) 

 

 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

Συνολική ποσότητα 11 9 12+2* 4 - 

Τιμή χωρίς ΦΠΑ (μέση τιμή 

αρχείου δύο προηγ. ετών ) 

8.250 6.300 4.200+1200* 5.000 6.130 

Συνολικό κόστος 31.080+ 7.459,20 (ΦΠΑ 24%) = 38.539,20 
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4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ για την έγκριση της υπόψη εισήγησης. 

 

 

 

 

          Το Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής, αφού 

άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση,  

                                                          Αποφασίζει 

ΟΜΟΦΩΝΑ: Το Δ.Σ. αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση, και  εξουσιοδοτεί τον 

Πρόεδρο κ. Χατζητρακόσια Νικόλαο για τα περαιτέρω νομίμως προβλεπόμενα. 

 

Αφού έγινε η πράξη αυτή ,υπογράφηκε και έλαβε τον αριθμό 07/ 2022. 

 

 

 

                   Ο Πρόεδρος     Τα Μέλη  

 ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

                                              

     Ακριβές αντίγραφο 

          Εκ του πρακτικού 
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