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       Ψυχικό, 25/6/2016 
 

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

            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
           ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής 
Κοινότητας Ψυχικού, επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη αρ. 13, την 
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 18.00 μ.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 : 
 
 
1. Λήψη απόφασης για: i’) την έγκριση της πρόσληψης καθαριστριών/στών με 
σύμβαση έργου, για τις ανάγκες καθαριότητας των Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, για το σχολικό έτος 
2016-2017, ii’)συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής  για την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη σύναψη μίσθωσης έργου, ιιι’) την έγκριση 
των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη νέων καθαριστριών/στών με σύμβαση 
έργου. 
 
2. Παραχώρηση χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού στο Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για το σχολικό έτος 2016-2017. 

 
3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων των σχολείων για την αγορά εξοπλισμού και 
την εκτέλεση εργασιών στα κτίρια  ενόψει του νέου σχολικού έτους. 

 
4. Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης ποσού ευρώ 174,02 συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ για τον καθαρισμό μοκετών του Νηπιαγωγείου Ψυχικού και ποσού 508,40 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αγορά την ηλεκτρολογικού υλικού και την 
τοποθέτηση τεσσάρων προβολέων LED στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου. 

 
5. Λήψη απόφασης και έγκριση επείγουσας δαπάνης ποσού ευρώ 248 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αντικατάσταση μεταλλικής πόρτας που 
κατέστρεψαν άγνωστοι στο 1ο

 

 Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού και ποσού ευρώ 250,27 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για επείγουσα επισκευή φωτοτυπικού στο ως άνω Σχολείο. 

6. Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης ποσού ευρώ 992 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
για έξοδα εκτύπωσης του σχολικού εντύπου «ΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ» που γράφεται από τους 
μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού με την καθοδήγηση του διδακτικού 
προσωπικού του σχολείου στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 



 
7. Λήψη απόφασης και έγκριση ποσού ευρώ 246,73 για την επείγουσα αγορά 
χρωμάτων και υλικών για τον ελαιοχρωματισμό από υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας 
επιφανειών στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Φιλοθέης προκειμένου να καλυφθούν 
graffiti εξωσχολικών.  

 
8. Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ για την κατασκευή mini γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον αύλειο χώρο του 
Δημοτικού Ψυχικού, ήτοι για αγορά τεχνικού χλοοτάπητα, δύο εστιών και 
προστατευτικών διχτυών περιμετρικά του γηπέδου κ.α.  

 
  

9. Διάφορα τρέχοντα θέματα. 
 
       Ο Πρόεδρος της Δημοτικής  

     Σχολικής Επιτροπής       
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
            
 
 
   Λεωνίδας Παπαγεωργίου  
 
 


