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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΤΓΚΛΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχείου Ψυχικού, επί της οδού Μαραθωνοδρόμων 95, την 10η
Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 08.45 ημέρα Τρίτη, σε έκτακτη 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, όπως ισχύει το κάτωθι μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την επαναπρόσληψη των σχολικών τροχονόμων που
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους το προηγούμενο σχολικό έτος και την παροχή
εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο για την υπογραφή των συμβάσεων για το νέο
σχολικό έτος και σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις η λήψη
απόφασης για την αναγνώριση της ανάγκης πρόσληψης σχολικού τροχονόμου,
προκειμένου η οικεία σχολική κοινότητα να προχωρήσει στις απαιτούμενες
ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
2. Λήψη απόφασης για: i’) την έγκριση της πρόσληψης καθαριστή/στριας με
σύμβαση έργου, για τις ανάγκες καθαριότητας του Νηπιαγωγείου Φιλοθέης με
διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 30/6/2020, ii’)συγκρότηση
Επιτροπής για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη
σύναψη μίσθωσης έργου, ιιι’) την έγκριση των όρων προκήρυξης για την
πρόσληψη νέου/ας καθαριστή/στριας με σύμβαση έργου για το Νηπιαγωγείο
Φιλοθέης.
3. Λήψη απόφασης για την επιλογή Λογιστή της Σχολικής Επιτροπής για το νέο
σχολικό έτος 2.019-2.020 και εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο για την υπογραφή
της σύμβασης παροχής φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών.

4. Εγκριση έκτακτων δαπανών για αποκατάσταση ζημιών από βανδαλισμούς
εξωσχολικών στο Δημοτικό Φιλοθέης και για αποκατάσταση μικροζημιών
από το σεισμό στο 1ο Δημοτικό Νέου Ψυχικού.
5. Λοιπά θέματα
Ο Πρόεδρος ηης Γημοηικής
τολικής Δπιηροπής
Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης
Λεωνίδας Παπαγεωργίοσ

