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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10
ης

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Στο Παλαιό Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης 
Ψυχικού επί της οδού Μαραθωνοδρόμου αρ.95, σήμερα στις 
22/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.40, 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. ΄Εγκριση εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Ν.Ψ. για την πρόσληψη σχολικού τροχονόμου. 
2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Ψ. για 

την αγορά δύο λευκών πινάκων. 
3. Έγκριση δαπάνης ποσού 793,35 € για την αγορά έγχρωμου εκτυπωτή 

στο 1ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού. 

4. Έγκριση δαπάνης ποσού 36,90€ για παροχή υπηρεσιών επισκευής 
φωτοτυπικού και δαπάνης ποσού 352,64 για αγορά ανταλλακτικών 
φωτοτυπικού στο 1ο Δημοτικό Σχολείου Ψυχικού. 

5. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Επιτροπής να εκπροσωπεί 

την Επιτροπή ενώπιον του Υπ. Ανάπτυξης,  της Τράπεζας της Ελλάδος 
και κάθε άλλης αρμόδιας Υπηρεσίας και Οργανισμού για κάθε θέμα 
που αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, να προβαίνει στην 
έκδοση επιταγών, στην εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών και γενικά 
να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υλοποίηση των δράσεων 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως την εξόφληση 
τιμολογίων αγοράς και την  παράδοση των αγορασθέντων συσκευών και 
εξοπλισμού στους γονείς των μαθητών που εντάχθηκαν στο ανωτέρω 
πρόγραμμα κ.α. . 



6. Eγκριση δαπάνης απόφραξης τουαλετών και αποχετευτικού δικτύου 
στο Νηπιαγωγείο Φιλοθέης ποσού ευρώ 184,50€ . 

7. 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       Καβαλάρης Ιωάννης  
κ. Δαλαμάγκας Αθανάσιος, Μέλος              Χαβιάρης Πέτρος    
κ. Τρέζου Μαρία –Ελένη, Αντιπρόεδρος       Μοσχίδου Ερμιόνη   
κ. Ταβουλάρη Ζαχαρούλα, Γραμματέας      Οριάνου Στυλιανή 
κ. Γαλάνης Δημήτριος, Μέλος                    Ζαφρακοπούλου Σοφία 

κ. Πρωτοπαπά Ελένη,Μέλος 

 
     

Ο κ.  Πρόεδρος κηρύττει  την έναρξη της Συνεδρίασης . 

Θέμα 1ο 

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Ν.Ψ. για την πρόσληψη του κ. Ευάγγελου Καξήρη 
ως σχολικού τροχονόμου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν.Ψυχικού με αμοιβή 
176,00€ μηνιαίως και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να 

υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου. 
                                  

Απόφαση 48/2014 
 

Θέμα 2ο 

Επί του αιτήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού η 
επιτροπή αφού εξέτασε δύο  προσφορές εγκρίνει ομόφωνα την  αγορά 
δύο λευκών πινάκων διαστάσεων 1.20 Χ 2.40 ποσού ευρώ 206,44 
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

 Απόφαση 49/2014 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Επί του επείγοντος αιτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού  
η επιτροπή αφού εξέτασε τρείς προσφορές εγκρίνει ομόφωνα δαπάνη 



ποσού 793,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ γα την αγορά έγχρωμου 
εκτυπωτή  ΚΟΝΙCA MINOLTA bizhub C35P. 

Απόφαση 50/2014 

ΘΕΜΑ 4ο 

Επί του αιτήματος του 1ου Δημοτικό Σχολείου Ψυχικού η επιτροπή αφού 
εξέτασε τρείς προσφορές εγκρίνει ομόφωνα δαπάνη ποσού 36,90€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών επισκευής 

φωτοτυπικού μηχανήματος και δαπάνη ποσού 352,64 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την  αγορά ανταλλακτικών.  

Απόφαση 51/2014 

ΘΕΜΑ 5Ο  

Eπί του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

ενημερώνει τα μέλη ότι θα πρέπει η επιτροπή να τον εξουσιοδοτήσει ως 
προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες και νόμιμες ενέργειες για 
την υλοποίηση των του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
προκειμένου να αγορασθεί εξοπλισμός και συσκευές προς εξυπηρέτηση 
μαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. Το 

θέμα συζητήθηκε διεξοδικά και το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και 
παμψηφεί να παράσχει στο Πρόεδρο κ.Λεωνίδα Παπαγεωργίου την 
εξουσιοδότηση όπως εκπροσωπεί την Επιτροπή ενώπιον του Υπ. 
Ανάπτυξης,  της Τράπεζας της Ελλάδος και κάθε άλλης αρμόδιας 

Υπηρεσίας και Οργανισμού για κάθε θέμα που αφορά το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων, να προβαίνει στην έκδοση επιταγών, στο ορισμό 
του ως υπολόγου διαχειριστή των ειδικών λογαριασμών για έργα του ως 
άνω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, να παραλαμβάνει συσκευές 
παραγωγής κωδικών μίας χρήσης, να κινεί τους λογαριασμούς αυτούς, να 

εκτελεί ηλεκτρονικές πληρωμές, να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και 
δηλώσεις και γενικά να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την 
υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως 
την εξόφληση τιμολογίων αγοράς και την  παράδοση των αγορασθέντων 
συσκευών και εξοπλισμού στους γονείς των μαθητών που εντάχθηκαν στο 

ανωτέρω πρόγραμμα κ.α. . 

Απόφαση 52/2014 

ΘΕΜΑ 6ο 

Επί του επείγοντος αιτήματος του Νηπιαγωγείου Φιλοθέης η επιτροπή 

αφού εξέτασε δύο προσφορές, εγκρίνει ομόφωνα δαπάνη ποσού 184,50€ 
συμπ/νου ΦΠΑ για την απόφραξη  τουαλετών και αποχετευτικού 
δικτύου. 

Απόφαση 53/2014 



ΘΕΜΑ 7ο 

Επί του επείγοντος αιτήματος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέου 
Ψυχικού η επιτροπή, εγκρίνει ομόφωνα δαπάνη ποσού 105,78€ 

συμπ/νου ΦΠΑ για την προμήθεια ανοιχτού δοχείου διαστολής. 

Απόφαση 54/2014 

-Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε 
από τον Πρόεδρο και τα παριστάμενα μέλη της Επιτροπής. 

 
Ο Πρόεδρος                                                      (Υπογραφές)                              
 
κ.Παπαγεωργίου Λεωνίδας   ……………………………………………………..  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ    

κ. Τρέζου Μαρία –Ελένη, Αντιπρόεδρος ……………………………………. 
  

κ. Γαλάνης Δημήτριος, Μέλος …………………………………………………. 
 

κ. Δαλαμάγκας Αθανάσιος, Μέλος   …………………………………………. 
 
κ. Ταβουλάρη Ζαχαρούλα, Γραμματέας ……………………………………..         
 

κ. Πρωτοπαπά Ελένη, Μέλος…………………………………………………… 
 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών  
Των Συνεδριάσεων του Δ.Σ.της Δημοτικής Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Φιλοθέης Ψυχικού. 
                                               Ψυχικό 22/12/2014 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 
              Λεωνίδας Παπαγεωργίου 
 
 


