
                                        
 
 
                                 Ηµεροµηνία         12/12/2017 
                                       Aρ. πρωτ.:             856 
                           
                           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  15 ∆εκεµβρίου  2017, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 σε συνεδρίαση µε θέµατα:  
 
Θέµα 1ο: 
Έγκριση δαπάνης ( από Φ.Η.Χ.)   και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια κουρτινών για το 2ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς, 
µέχρι του ποσού των 550,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 2ο 
Έγκριση δαπάνης( από Φ.Η.Χ.)   και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια κουρτνόξυλων για το 2ο ∆ηµοτικό 
Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 550,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 3ο 
Έγκριση δαπάνης( από Φ.Η.Χ.)  και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια δεκατεσσάρων ιονιστών για τις ανάγκες 
του  1ου ∆ηµοτικού Νέας Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 8.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 4ο 
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της δαπάνης για περίφραξη στον αύλειο χώρο του 8ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς.   
 
Θέµα 5ο 
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της δαπάνης για εργασίες συντήρησης της πέργκολας του 8ου ∆ηµοτικού 
Κηφισιάς.   
 
Θέµα 6ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για σύναψη σύµβασης συντήρησης και επισκευής των κλιµατιστικών  
µέχρι του ποσού των 4,500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 7ο 
Έγκριση δαπάνης ( από Φ.Η.Χ.) και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια πολυοργάνων παιδικής χαράς για το 7ο -
10ο  Νηπιαγωγείο Κηφισιάς, 3ο -9ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς και το 8ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς µέχρι του  ποσού των 
15.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.   
 
Θέµα 8ο  
Έγκριση δαπάνης ( από Φ.Η.Χ.) και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας για 
το 7ο -10ο  Νηπιαγωγείο Κηφισιάς, 3ο -9ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς και το 8ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 
10.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 9ο  
Έγκριση δαπάνης (από το ΦΗΧ)  και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια ελαστοσυνθετικού υλικού και την 
τοποθέτηση του από το τεχνικό συνεργείο του ∆ήµου, για την επίστρωση χώρου αθλοπαιδιών και του αύλειου χώρου 
του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 10ο  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



Έγκριση δαπάνης (από το ΦΗΧ) και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια ελαστοσυνθετικού υλικού και την 
τοποθέτηση του από το τεχνικό συνεργείο του ∆ήµου, για την επίστρωση χώρου αθλοπαιδιών και του αύλειου χώρου 
του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 6.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
.  
 
Θέµα 11ο  
Έγκριση δαπάνης (από το ΦΗΧ) και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια ελαστοσυνθετικού υλικού και την 
τοποθέτηση του από το τεχνικό συνεργείο του ∆ήµου, για την επίστρωση χώρου αθλοπαιδιών και του αύλειου χώρου 
του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΛΗΤΗΣ 

 
 
 


