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       Φστικό, 4 /4/2018 
 

 ΠΡΟ :  

ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ.  
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΦΙΛΟΘΔΗ-ΦΤΥΙΚΟΤ 

          
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΓΚΛΗΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
           ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΦΙΛΟΘΔΗ- ΦΤΥΙΚΟΤ 

 
 

Παξαθαινύκε όπσο πξνζέιζεηε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκαξρείνπ 
Φπρηθνύ, επί ηεο νδνύ Μαραθωνοδρόμων 95,ηελ 13 AΠΡΙΛΙΟΥ 2018 θαη ώξα 
09.00, εκέξα Παραζκευή, ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δεκνηηθήο ρνιηθήο Επηηξνπήο 
Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 
3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 243 ηνπ Ν. 3463/2006 
 
 
1. Λήςε απόθαζεο γηα παξαρώξεζε ρώξσλ ζηα ζρνιεία αξκνδηόηεηαο ηεο 
επηηξνπήο ζηνπο νηθείνπο πιιόγνπο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ εθάζηνπ ζρνιείνπ 
γηα ην ηξέρσλ ζρνιηθό έηνο. 
2. Λήςε απόθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΦΘ.Φ γηα ηελ παξαρώξεζε 
ρώξσλ ηνπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Φπρηθνύ θαη ηνπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Φηινζέεο, 
γηα ηηο αλάγθεο ησλ πξνγξακκάησλ θαινθαηξηλήο απαζρόιεζεο παηδηώλ ηνπ 
Δήκνπ καο κε ηηο νλνκαζίεο «ΔΗΜΘΟΤΡΓΘΚΕ ΕΠΘΛΟΓΕ  ΣΟ ΦΤΥΘΚΟ 2018» 
θαη «ΥΑΡΟΤΜΕΝΕ ΔΘΑΚΟΠΕ ΣΗ ΦΘΛΟΘΕΗ 2018». 
3.  Λήςε απόθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηεο Δηεύζπλζεο Παηδείαο  ηνπ Δήκνπ 
Φηινζέεο Φπρηθνύ γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο αίζνπζαο εθδειώζεσλ ηνπ 2νπ 
Δεκνηηθνύ Ν.Φ.  γηα ηα δσξεάλ καζήκαηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ελειίθσλ θάζε 
Δεπηέξα  από ώξα 17.00 έσο 20.00. 
4. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο αίζνπζαο εθδειώζεσλ ηνπ 
Δεκνηηθνύ Φπρηθνύ θάζε Κπξηαθή απόγεπκα ζηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή 
εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΘΕΑΣΡΘΚΟ ΟΜΘΛΟ ΦΤΥΘΚΟΤ» πνπ εδξεύεη ζηελ 
νδό Ζαινθώζηα 2 ζην Φπρηθό απνθιεηζηηθά γηα ηηο πξόβεο ησλ ζεαηξηθώλ ηνπ 
παξαζηάζεσλ.  
5. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ γεπέδνπ 5Υ5 ζηνλ αύιεην ρώξν 
ηνπ 2νπ Δεκνηηθνύ Νένπ Φπρηθνύ θάζε Δεπηέξα θαη Σεηάξηε θαη ώξεο 16.30 έσο 
17.30 ζηηο Αθαδεκίεο Πνδνζθαίξνπ ηνπ Π.Ο. ΦΤΥΘΚΟΤ . 
6. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ειαζηηθνύ 
ηάπεηα ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ Δεκνηηθνύ Φηινζέεο . 
7. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ην βάςηκν θεξθίδσλ, 
αληηθαηάζηαζε θζαξκέλνπ ζηεγάζηξνπ, αληηθαηάζηαζε ζπαζκέλσλ καξκάξηλσλ 
ζθαινπαηηώλ ζε εμσηεξηθό δηάδξνκν θαη άιιεο κηθξνεξγαζίεο ζε εμσηεξηθνύο 



ρώξνπο ηνπ Δεκνηηθνύ Φηινζέεο θαζώο θαη ηελ αγνξά θαη ηνπνζέηεζε κηθξήο 
εξκαξηνζήθεο ζηελ αίζνπζα δαζθάισλ. 
8. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηώλ 
θζαξκέλσλ ζπξώλ κε λέεο αζθαιείαο από αινπκίλην ζην πάλσ θηήξην ηνπ 
Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Φπρηθνύ. 
9. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ηξίςηκν ησλ νιηζζεξώλ  
καξκάξσλ ζην θεληξηθό θιηκαθνζηάζην θαη ζηνπο δηαδξόκνπο ηνπ 3νπ 4νπ 
Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Ν. Φπρηθνύ.  
10. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ αγνξά θαη ηνπνζέηεζε λέαο 
εξκαξηνζήθεο/βηβιηνζήθεο ζην δηάδξνκν ηνπ νξόθνπ ζην 1ν Δεκνηηθό Νένπ 
Φπρηθνύ.  
11. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ αγνξά θαη ηνπνζέηεζε 4 
ηεξκάησλ πνδνζθαίξνπ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό ηνπο (δίρηπα, 
πξνζηαηεπηηθά) γηα ηα γήπεδα 5Υ5 ζην 2ν Δεκνηηθό Νένπ Φπρηθνύ θαη ην 
Δεκνηηθό Φηινζέεο θαζώο θαη αγνξά λέσλ πξνζηαηεπηηθώλ γηα κπαζθέηεο όπνπ 
απαηηείηαη ιόγσ θζνξάο ησλ παιαηώλ ζε όια ηα ζρνιεία. 
12. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ αγνξά θαη ηνπνζέηεζε 
πξνζηαηεπηηθνύ θαιύκκαηνο ζηα ζπξκαηνπιέγκαηα ηνπ Δεκνηηθνύ Φηινζέεο 
δίπια από ην γήπεδν πνδνζθαίξνπ. 
13. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ επηζθεπή όισλ ησλ 
αινπκηλέλησλ παξαζύξσλ ηνπ 1νπ νξόθνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε θιεηδαξηώλ  ζην 
2ν Δεκνηηθνύ Νένπ Φπρηθνύ.  
14. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ αγνξά ειεθηξνληθώλ 
ππνινγηζηώλ θαη δηαδξαζηηθώλ πηλάθσλ γηα ηα ζρνιεία αξκνδηόηεηαο ηεο 
επηηξνπήο. 
15. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ αγνξά ελόο έγρξσκνπ 
εθηππσηή, ελόο αζύξκαηνπ ηειεθώλνπ θαη ερείσλ γηα Η/Τ ζην 2ν Νεπηαγσγείν 
Ν.Φ. 
16. Εγθξηζε δαπαλώλ γηα: α’) πνζνύ επξώ 1.180 επξώ πιένλ ΦΠΑ γηα εξγαζίεο 
ζην Νεπηαγσγείν Φπρηθνύ, β’) πνζνύ επξώ 800 πιένλ ΦΠΑ γηα έμνδα 
εθηύπσζεο ηνπ ζρνιηθνύ εληύπνπ «ΣΟ ΚΟΤΝΟΤΠΘ» πνπ γξάθεηαη από ηνπο 
καζεηέο ηνπ 1νπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Νένπ Φπρηθνύ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 
δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο, γ’) πνζνύ επξώ 731 πιένλ ΦΠΑ γηα ηελ έθηαθηε ιόγσ ζπλερώλ 
δηαξξήμεσλ ηνπνζέηεζε λένπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζην Νεπηαγσγείν 
Φηινζέεο,  δ’)  πνζνύ 830 επξώ πιένλ ΦΠΑ γηα αληηθαηάζηαζε 31 
ππξνζβεζηήξσλ πνπ εθιάπεζαλ ή  έιεμε ε δηάξθεηα δσήο ηνπο ζην 3ν 4ν 
Δεκνηηθό ρνιείν Ν.Φ. 
17. Λήςε απόθαζεο  γηα ηε ρνξήγεζε δηθαηώκαηνο αλάιεςεο ζηηο δηεπζύληξηεο 
ησλ Νεπηαγσγείσλ Φπρηθνύ θαη Φηινζέεο από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ρνιηθήο 
Επηηξνπήο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ 
αλσηέξσ ζρνιείσλ θαη παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δ λα 
ππνγξάςεη θάζε αλαγθαίν έγγξαθν ελώπηνλ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο γηα ηελ 
πεξαίσζε ηεο σο άλσ εληνιήο.  
 Δηάθνξα ηξέρνληα ζέκαηα. 

 
 
       Ο Πρόεδρος ηης Γημοηικής  

     τολικής Δπιηροπής       
Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης 
            
 
   Λεωνίδας Παπαγεωργίοσ  


