ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ"
ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95- 15452 ΨΥΧΙΚΟ
Email :papleon@otenet.gr
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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
Τρίτη, 24 Mαίου 2016 και ώρα 08.45 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. ΄Εγκριση απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
έτους 2015 (χρήση 1/1/2015 έως 31/1/2015).
2. Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης μέχρι του ποσού των 1.800
ευρώ για την αγορά του αναγκαίου εξειδικευμένου υλικού για την ένταξη
της ρομποτικής στο μάθημα της Πληροφορικής στις Ε’ και Στ’ τάξεις του
1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ψυχικού και την πιθανή συμμετοχή στο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.
3. Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης ποσού 221,40 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την για την επείγουσα επισκευήαντικατάσταση των πλακιδίων στα WC του 3ου 4ου Δημοτικού Σχολείου
Νέου Ψυχικού.
4. Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης ποσού 799,50 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την για την επείγουσα επισκευήαντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων και δικτύου αποχέτευσης στις
βρύσες του αύλειου χώρου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ψυχικού.
5. Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης ποσού 324,38 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την αγορά των αναγκαίων υλικών για
την επισκευή/αντικατάσταση του δικτύου παροχής νερού στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Νέου Ψυχικού λόγω εκτεταμένης διαρροής και παροχή
εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθυντή του Σχολείου κ.
Ν. Μαρίνη όπως είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας εκπροσωπήσουν
την Επιτροπή στην ΕΥΔΑΠ προκειμένου να ζητήσουν τη μείωση του ποσού
που χρεώθηκε στον τελευταίο λογαριασμό ύδρευσης του σχολείου .
6. Λήψη απόφασης και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των τιμολογίων
συνολικού ποσού 264,88 για την αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων από το
Δημοτικό Φιλοθέης.

7. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Αθλητικού Σωματείου
«Ακαδημία Σκάκι Ν.Ψυχικού» για την παραχώρηση αιθουσών του 1ου
Δημοτικού Σχολείου Ν.Ψυχικού την Κυριακή 5/6/2016 για τη
διοργάνωση του 3ου Σχολικού Πρωταθλήματος Σκάκι.
8. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της διευθύντριας του Δημοτικού
Σχολείου Φιλοθέης για την παραχώρηση των χώρων του σχολείου την
Παρασκευή 10 Ιουνίου από 16.00 έως 20.00 για την πραγματοποίηση
των εγκαινίων της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου που
μετονομάσθηκε σε αίθουσα «Γιάννη Κασπίρη» καθώς και την
πραγματοποίηση συναυλίας και έκθεσης εικαστικών στα πλαίσια των
εκδηλώσεων λήξης του σχολικού έτους. Την εξουσιοδότηση του
Προέδρου του ΔΣ της Επιτροπής για την υπογραφή συμβάσεων
αποδοχής δωρεάς έργων τέχνης διαφόρων καλλιτεχνών που θα
τοποθετηθούν στην ανωτέρω αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου
Φιλοθέης. ΄Εγκριση δαπάνης μέχρι του ποσού των 500 ευρώ πλέον
ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω σχολικής εκδήλωσης.
9. Διάφορα τρέχοντα θέματα.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Λεωνίδας Παπαγεωργίου

