
                                          
 
 
                                 Ηµεροµηνία         12/2/2018 
                                       Aρ. πρωτ.:          32 
                           
                           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 Φεβρουαρίου 2018 , 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.30, σε συνεδρίαση µε θέµατα:  
 
Θέµα 1ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµού για τις ανάγκες των σχολείων 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µέχρι του ποσού των 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 
 
Θέµα 2ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας και τοποθέτησης σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας  για τις 
ανάγκες των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µέχρι του ποσού των 24.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 3ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας και τοποθέτησης ειδών αλουµινίων για τις ανάγκες των 
σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µέχρι του ποσού των 24.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 4ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας και τοποθέτησης υαλοπινάκων για τις ανάγκες των σχολείων 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µέχρι του ποσού των 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 5ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας και τοποθέτησης θερµαντικών σωµάτων για τις ανάγκες των 
σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µέχρι του ποσού των 8.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 6ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια µε τοποθέτηση κυκλοφορητή πετρελαίου, απαερωτή, 
διαχωριστή σωµατιδίων και προγραµµατιστή λειτουργίας  για τις ανάγκες της κεντρικής θέρµανσης  του 4ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου  Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 7ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια προµήθειας µε τοποθέτηση κουρτινών µε κουρτινόξυλα   
για τις ανάγκες  του 4ου ∆ηµοτικού  Κηφισιάς και του 7ου – 10ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς  µέχρι του ποσού των 
11.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 8ο 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια πολυοργάνου παιδικής χαράς για το 3ο -9ο 
Νηπιαγωγείο Κηφισιάς µέχρι του  ποσού των 10.600,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 9ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για προµήθεια ενός κλιµατιστικού για τις ανάγκες του 3ου ∆ηµοτικού 
Κηφισιάς µέχρι του ποσού των  1.200,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 10ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια τριών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως για τις ανάγκες 
του 4ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς  µέχρι του ποσού των 100,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
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Θέµα 11ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια τηλεόρασης για τις ανάγκες του 4ου Νηπιαγωγείου 
Κηφισιάς  µέχρι του ποσού των 350,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 12ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας ενός βιντεοπροβολέα και έξι φορητών υπολογιστών  για τις 
ανάγκες του 1ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς , µέχρι του ποσού των 5.100,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 13ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή του 
φωτοτυπικού µηχανήµατος  του 2ου ∆ηµοτικού Νέας Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 270,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 14ο 
Αποδοχή δωρεάς ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή γονέων του 4ου Νηπιαγωγείου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 
σχολείου.   
 
Θέµα 15ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας για το 3ο -9ο 
Νηπιαγωγείο Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 3.682,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 16ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα  για τον προαύλιο χώρο 
του  4ου  Νηπιαγωγείο Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 2.335,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (107 m2)   
 
Θέµα 17ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα  για τον προαύλιο χώρο 
του  2ου – 3ου  Νηπιαγωγείου Νέας Ερυθραίας µέχρι του ποσού των 4.700,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
(230 m2)  (τεχνική έκθεση) 
 
Θέµα 18ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια και τοποθέτηση  βινυλικού δαπέδου  για τις ανάγκες 
του 4ου  Νηπιαγωγείου Κηφισιάς  µέχρι του ποσού των 3.310,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (128 m2)   
 
Θέµα 19ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθειας µε τοποθέτηση κουρτινών µε κουρτινόξυλα   για τις 
ανάγκες  του ∆ηµοτικού  Εκάλης,  µέχρι του ποσού των 2.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 20ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια µε τοποθέτηση κουρτινών µε κουρτινόξυλα   για τις 
ανάγκες  του 2ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς,  µέχρι του ποσού των 1.240,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 21ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια ψηφιακής υπογραφής για τον Πρόεδρο της σχολική 
επιτροπής, µέχρι του ποσού των 50,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 21ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής την ετήσια συνδροµή του προγράµµατος SManagementPlus της εταιρείας 
ΕΠΑΦΟΣ ποσού 860,56€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και ακύρωση της υπ’ αρ. 129/2017 
 
Θέµα 22ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή του 
φωτοτυπικού µηχανήµατος του 1ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 270,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 23ο  
Παραχώρηση ή µη, σχολικών χώρων του 2ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς σε πολιτικό φορέα 
 
Θέµα 24ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για πολυµηχανήµατος για τις ανάγκες του 2ου ∆ηµοτικού Ν. Ερυθραίας, 
µέχρι του ποσού των 350,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΛΗΤΗΣ 


