
                                          
 
 
                                 Ηµεροµηνία         03/11/2017 
                                       Aρ. πρωτ.:          706 
                           
                           Προς:               1. Τα µέλη ∆.Σ. της 
                                                         Σχολικής Επιτροπής 
                                                                     Π.Ε 
              2. Τους ∆/ντές των σχολείων 
                    Π.Ε. ∆ήµου Κηφισιάς 
                    που αφορά  
 
   Κοιν:               1. Πρόεδρο ∆.Ε.Π 
         κ. Κ. Καραλή 

 
 

 
 

Πρόσκληση Συνεδρίαση 
 
Παρακαλούµε να έλθετε στo ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κηφισιάς στην αίθουσα Σ. Βόλκου, στις  08 Νεοµβρίου  2017, 
ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 17.30, σε συνεδρίαση µε θέµατα:  
 
 
Θέµα 1ο: 
Αποδοχή Γ’ ∆όσης ΚΑΠ 2017σύµφωνα µε την 585/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κηφισιάς. 
 
Θέµα 2ο 
Κατανοµή Γ’ ∆όσης ΚΑΠ 2017 στα σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
Θέµα 3ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την επισκευή της µόνωσης του 3ου – 9ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς µέχρι 
του ποσού των 5.800,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 4ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την αντικατάσταση του λέβητα και εξαρτηµάτων στο σύστηµα 
θέρµανσης, του  ∆ηµοτικού Σχολείου Εκάλης, µέχρι του ποσού των 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 5ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας και τοποθέτησης κιγκλιδωµάτων στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο  
Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 4.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 6ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για τις εργασίες επισκευής του γηπέδου µπάσκετ  του προαυλίου του 8ου 
∆ηµοτικού Σχολείου  Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 5.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 7ο 
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της δαπάνης για την αντικεραυνική προστασία των Σχολείων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης.  
 
Θέµα 8ο 
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της δαπάνης για την προµήθεια πινακίδων µε σήµανση στάθµευσης για 
Α.µ.ε.Α και ηλιακών φανών στα  Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  
 
Θέµα 9ο  
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της δαπάνης για την προµήθεια κατασκευή ραµπών και τουαλετών για 
µαθητές µε ειδικές ανάγκες (Α.µ.ε.Α.) στα  Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  
 
Θέµα 10ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την αναγόµωση και συντήρηση των πυροσβεστήρων για τα Σχολεία 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κηφισιάς  για το σχολικό  έτος 2017 -  2018, µέχρι του ποσού των 2.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 11ο  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για προµήθεια τριών κλιµατιστικών για τις ανάγκες του 1ου ∆ηµοτικού 
Κηφισιάς, ενός για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Εκάλης και ενός για τις ανάγκες του 3ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς µέχρι του 
ποσού των  6.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 12ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας ενός βιντεοπροβολέα για τις ανάγκες του 1ου Νηπιαγωγείου 
Νέας Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 700,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 13ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας ενός ιονιστή για τις ανάγκες  του 1ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς, 
µέχρι του ποσού των 550,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 14ο 
Ακύρωση προηγούµενης απόφασης και εκ νέου έγκρισης δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για προµήθεια 
προστατευτικών µπασκέτας, στο 3ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς, 3ο – 9ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς,  6ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς  2ο-3ο 
∆ηµοτικό Ν. Ερυθραίας και 5ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 15ο  
Έγκριση ή µη παραχώρησης χώρων του 2ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. 
 
Θέµα 16ο  
Αποδοχή επιχορήγησης από τους ΚΑΠ 2017 για την υλοποίηση προγράµµατος ‘’Σχολικών Τροχονόµων 2017-
2018’’σύµφωνα µε την 586/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κηφισιάς. 
 
Θέµα 17ο  
Έγκριση ή µη παραχώρησης χώρων του 3ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. 
 
Θέµα 18ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας δύο φορητών υπολογιστών  για τις ανάγκες του 4ου ∆ηµοτικού 
Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 1.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 19ο  
Έγκριση δωρεάς τριών µεταλλικών βιβλιοθηκών του 6ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς στο ΚΕ∆∆Υ Ηρακλείου. 
 
Θέµα 20ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας ενός φορητού υπολογιστή και ενός επιτραπέζιου υπολογιστή 
µε οθόνη, για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Εκάλης, µέχρι του ποσού των 1.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 21ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας ένα διαδραστικού  πίνακα  για τις ανάγκες του 2ου ∆ηµοτικού 
Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 1.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 22ο  
Έγκριση δαπάνης νοµιµοποίησης τιµολογίων των εταιρειών ELECTROINVEST AE (ηλεκτρολογικό υλικό), ΕΥΦΡ. 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΠΕ (οικοδοµικά υλικά), ΑΥΡΑΣ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (υδραυλικά υλικά) ύψους 899,45€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 23ο  
Έγκριση ή µη παραχώρησης χώρων του 7ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. 
 
Θέµα 24ο  
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων στα σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου για την διεξαγωγή 
Συνοικιακών Συµβουλίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΛΗΤΗΣ 
 


