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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9
ης

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Στο Παλαιό Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης 

Ψυχικού επί της οδού Μαραθωνοδρόμου αρ.95, σήμερα στις 
25/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30, συνήλθε σε συνεδρίαση η 

Δημοτική Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Φιλοθέης-Ψυχικού ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της κ. 

Παπαγεωργίου Λεωνίδα.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  
κατωτέρω θεμάτων: 
 

1. Συγκρότηση σε σώμα της επιτροπής και η εκλογή ενός εκ των μελών της ως 
Γραμματέα, στον οποίο θα ανατεθεί η τήρηση του βιβλίου πρακτικών των 

συνεδριάσεων της Επιτροπής. 
2. Έγκριση δαπάνης ποσού 405,90€ για επισκευή τζαμιού και για κατασκευή και 
τοποθέτηση 8 ταμπλώ στο Δημοτικό Φιλοθέης. 

3. Eγκριση δαπάνης ποσού 645,75€ για γενικές κατασκευαστικές εργασίες στο 
Δημοτικό Φιλοθέης (αλλαγή διακόπτη νερού, εξαέρωση 60 καλοριφέρ, αλλαγή σε 4 

καπάκια υδρορροών, γέμισμα με μπετόν σε 4 κολώνες, 2 σίτες παραθύρων,τοποθέτηση 
λαμαρίνας 17μ., μερεμέτια στα κάγκελα, κατασκευή σιδερόπορτας γηπέδου). 
4. Έγκριση δαπάνης ποσού 258,30€ για αποκατάσταση και αλλαγή μεντεσέδων, για 

κόλληση συρμάτινου πλέγματος σε τρείς πόρτες και για τοποθέτηση και επισκευή 
κάγκελων στο Δημοτικό Φιλοθέης. 
5. Έγκριση δαπάνης ποσού 123,00€ για απόφραξη αποχετευτικού δικτύου στο 2ο Δημ. 

Σχολείο Νέου Ψυχικού. 
6. Παραχώρηση χώρων Α΄ Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού για δραστηριότητες της 

Φιλαρμονικής του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού. 
7.Παραχώρηση χώρων Α΄ Νηπιαγωγείου Ψυχικού για δραστηριότητες του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων. 



8. Παραχώρηση χώρων Δημ. Σχολείου Φιλοθέης για δραστηριότητες του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων. 

9. Παραχώρηση χώρων Δημ. Σχολείου Φιλοθέης την 7/12/2014 για την 
πραγματοποίηση του ετήσιου χριστουγεννιάτικού παζαριού που διοργανώνει ο 

Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων. 
10. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της απόδοσης κάθε μήνα των κάτωθι χρηματικών 
ποσών ανά σχολικό συγκρότημα, μέσω κατάθεσης στον οικείο τραπεζικό λογαριασμό, 

για την κάλυψη των τρεχουσών και τυχόν εκτάκτων λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων και ειδικότερα: α’) ποσό 700 ευρώ για 1ο Νηπιαγωγείο και 1ο Δημοτικό Σχ. 
Ν.Ψ., β’) ποσό 700 ευρώ για 2ο Νηπιαγωγείο και 2ο Δημοτικό Σχ. Ν.Ψ.  γ’) ποσό 700 

ευρώ για 3ο & 4ο Νηπιαγωγείο ΝΨ και 3ο  & 4ο  Δημοτικό Σχ. Ν.Ψ., δ’) ποσό 250 ευρώ 
για Νηπιαγωγείο Ψυχικού, ε’) ποσό 700 ευρώ για Δημ. Σχ. Ψυχικού, στ’) ποσό ευρώ 

700 για Δημ. Σχ. Φιλοθέης και ζ’) ποσό ευρώ 250 για Νηπιαγωγείο Φιλοθέης.    
11. Λήψη απόφασης για την αναγνώριση της ανάγκης πρόσληψης σχολικού 
τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, προκειμένου η σχολική κοινότητα 

να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. 
12. Λήψη απόφασης για την αναγνώριση της ανάγκης πρόσληψης σχολικού 

τροχονόμου στο 3ο & 4ο  Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού, προκειμένου η σχολική 
κοινότητα να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. 
13. Αποδοχή υπογραφής σύμβασης με τον κο Μιχαήλ Καρπάθιο για παροχή 

φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών. 
14. Διάφορα τρέχοντα θέματα. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία δεδομένου ότι τα παρόντα μέλη ήταν 
περισσότερα από τα απόντα και συγκεκριμένα: 

 
 

Παρόντα Μέλη                                                       Απόντα  Μέλη 
 

κ.Παπαγεωργίου Λεωνίδας – Πρόεδρος             Οριάνου Στυλιανή 
κ. Δαλαμάγκας Αθανάσιος, Μέλος               
κ. Τρέζου Μαρία –Ελένη, Αντιπρόεδρος    

κ. Ταβουλάρη Ζαχαρούλα, Γραμματέας       
κ. Γαλάνης Δημήτριος, Μέλος                     

κ. Πρωτοπαπά Ελένη,Μέλος 
κ. Καβαλάρης Ιωάννης,Μέλος 

κ. Χαβιάρης Πέτρος, Μέλος 
κ. Μοσχίδου Ερμιόνη,Μέλος   
κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία,Μέλος 

 
     

Ο κ.  Πρόεδρος κηρύττει  την έναρξη της Συνεδρίασης . 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ10ο 

Επί του θέματος η επιτροπή μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τη 

συνέχιση της απόδοσης κάθε μήνα των κάτωθι χρηματικών ποσών ανά σχολικό 
συγκρότημα, μέσω κατάθεσης που θα πραγματοποιεί ο Πρόεδρος στον τραπεζικό 

λογαριασμό της κάθε Σχολικής Κοινότητας , για την κάλυψη των τρεχουσών και τυχόν 
εκτάκτων λειτουργικών αναγκών των σχολείων και ειδικότερα: α’) ποσό 900 ευρώ για 
1ο Νηπιαγωγείο και 1ο Δημοτικό Σχ. Ν.Ψ., β’) ποσό 900 ευρώ για 2ο Νηπιαγωγείο και 

2ο Δημοτικό Σχ. Ν.Ψ.  γ’) ποσό 900 ευρώ για 3ο & 4ο Νηπιαγωγείο ΝΨ και 3ο  & 4ο  
Δημοτικό Σχ. Ν.Ψ., δ’) ποσό 250 ευρώ για Νηπιαγωγείο Ψυχικού, ε’) ποσό 700 ευρώ 

για Δημ. Σχ. Ψυχικού, στ’) ποσό ευρώ 700 για Δημ. Σχ. Φιλοθέης και ζ’) ποσό ευρώ 
250 για Νηπιαγωγείο Φιλοθέης. Με την προυπόθεση ότι οι Σχολικές Κοινότητες θα 
αποδίδουν ανελλιπώς κάθε μήνα στον Πρόεδρο της Επιτροπής τα αντίστοιχα 

παραστατικά για τις δαπάνες που διενήργησαν.    

Απόφαση 44/2014 

 

 

-Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε 

από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα μέλη της Επιτροπής. 
 

 
 

 
 


