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Ψυχικό, 9/2/2015 
Αρ. Πρωτ. : 

 ΠΡΟΣ :  
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

           ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής 
Κοινότητας Ψυχικού, επί της οδού Μαραθωνοδρόμων 95, την Πέμπτη 12 
Φεβρουαρίου 2.015 και ώρα 08.45 π.μ. σε συνεδρίαση της Δημοτικής Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του 
Ν. 3852/2010 και του άρθρου 243 του Ν. 3463/2006, προκειμένου να συζητήσουμε για 
τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

 
1. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων του 3ου & 
4ου

 

 Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού για παραχώρηση χώρων του 
σχολείου κάθε Παρασκευή από 17.00 έως 19.30, στα πλαίσια της 
εφαρμογής του προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης» και τη λειτουργία 
Σχολής Γονέων. 

2. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων του 
Δημοτικού Σχολείου Φιλοθέης για την παραχώρηση χώρων του Σχολείου 
στα πλαίσια της διεξαγωγής προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης 
εκτός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.  
 
3. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων του 
Δημοτικού Σχολείου Φιλοθέης για την παραχώρηση χώρων του Σχολείου 
για την πραγματοποίηση της ετήσιας Αποκριάτικης Γιορτής την 
14/2/2015 ημέρα Σάββατο, από 11.00 έως 16.00. 
 
4. Έγκριση δαπάνης ποσού ευρώ 360 σύν ΦΠΑ για την αγορά ενός 
PROJECTORA EPSON EB-XO2 και δαπάνης ποσού ευρώ 130 σύν ΦΠΑ 
για την τοποθέτησή του, στο 2ο

 

 Δημοτικό Σχολείου Νέου Ψυχικού,  
προκειμένου να τεθεί  σε λειτουργία ο ήδη εγκατεστημένος διαδραστικός  
πίνακας.  

5. ΄Εγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 440 ευρώ + ΦΠΑ για επείγουσες 
επισκευές  από σιδηρουργό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού και 
ειδικότερα για την επισκευή και επανατοποθέτηση τριών στεγάστρων 
στους φωταγωγούς της ταράτσας του κτιρίου που έχουν αποκολληθεί, την 
επισκευή και αντικατάσταση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων από 



αλουμίνιο σε τρείς πόρτες, την τοποθέτηση κλειδαριάς στην πόρτα 
εισόδου, την επισκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος στο Νηπιαγωγείο 
και την τοποθέτηση τζαμιού (αρμέ). 
 
6. Λήψη απόφασης για την άμεση αντικατάσταση υαλοπίνακα ασφαλείας 
(με σίτα) στο 2ο

 

 Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού λόγω θραύσης και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης.    

7. Λήψη απόφασης για την αγορά προστατευτικών στις μπασκέτες του 
Δημοτικού Σχολείου Φιλοθέης και έγκριση της σχετικής δαπάνης.  
 
8. Διάφορα τρέχοντα θέματα. 
 
 
       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  

     Σχολικής Επιτροπής       
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
            
 
     Λεωνίδας Παπαγεωργίου  


