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Τοποθέτηση ψήφου της εκπροσώπου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νέας Σμύρνης  
στη συνεδρίαση της ΔΕΠ της 22/7/2019  

με θέμα την έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών για έργο Συντήρησης και 
Αποκατάστασης Στοιχείων Αθλητικού Εξοπλισμού Εξωτερικών Χώρων Σχολείων 

Η επιχορήγηση αφορά 23.250 ευρώ για την ΕΣΕΠΕ και 21.560 ευρώ για την ΕΣΕΔΕ 
 

Από την πλευρά μας, δεν θα πούμε όχι σε έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών 
Επιτροπών για έργα τα οποία κάνουν στα σχολεία. Ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου 
υπήρχε, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Πρόεδρος, υποχρέωση για συμμόρφωση σε νόμο για 
πιστοποίηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και επομένως αποτελούσε θέμα 
προτεραιότητας.  

Θέτουμε ξανά το ζήτημα της επιπλέον πάγιας  χρηματοδότησης των Σχολικών 
Επιτροπών, αφού όπως φαίνεται και από τους οικονομικούς απολογισμούς τους τα περισσότερα 
έξοδά τους καλύπτουν πάγιες ανάγκες.  

Έχουμε να θέσουμε επίσης δύο ζητήματα λειτουργίας για την ΕΣΕΠΕ, τα οποία μας 
δημιουργούν κώλυμα στην άμεση υπερψήφιση της επιχορήγησης: 
Α. Το αίτημα της ΕΣΕΔΕ συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση και Μελέτη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου η οποία βάζει και τις προδιαγραφές του έργου. Το αίτημα της ΕΣΕΠΕ, 
συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση που υπογράφεται από τον κ. Πρόεδρο.   
Β. Η ΕΣΕΔΕ, λειτουργεί με τη διαδικασία ορισμού Τριμελών Επιτροπών Διεξαγωγής και 
Ανοίγματος Προσφορών. Θεωρούμε ότι αυτή είναι σωστή διαδικασία. Η ΕΣΕΠΕ δεν ακολουθεί 
αυτή τη διαδικασία. Με αυτή την έννοια, έχουμε ενστάσεις σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης 
του έργου από την ΕΣΕΠΕ στην εταιρεία με την επωνυμία PLAYKIDS.  
Για τους παραπάνω λόγους, ψηφίζουμε ΥΠΕΡ για την έκτακτη επιχορήγηση της ΕΣΕΔΕ.  
Σχετικά με την έκτακτη επιχορήγηση της ΕΣΕΠΕ, ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ και εφόσον υπάρχει 
χρονικό περιθώριο πληρωμής του ποσού στον προμηθευτή, να συζητηθεί ξανά σε νέα 
συνεδρίαση της ΔΕΠ στην οποία θα δοθούν επιπλέον στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία 
ανάθεσης και πληρωμής.  

 


