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Πρόσκληση σε Συνεδρίαση 
 
Παρακαλούµε να έλθετε Κοινοτικό κατάστηµα Ν. Ερυθραίας, Αθ. ∆ιάκου 31, στις 18/10/2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
19.00, σε συνεδρίαση µε θέµατα:  
 
Θέµα 1ο: 
Αντικατάσταση µελών σχολικής επιτροπής λόγω παραιτήσεων 
 
Θέµα 2ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια προστατευτικού για τα κάγκελα δίπλα στο 
πολυόργανο του 3ου & 9ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς 5τµ, µέχρι του ποσού των 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% 
 
Θέµα 3ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια υδραυλικών υλικών για την κάλυψη των 
αναγκών των σχολείων της ∆Ε Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 10.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 4ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια υδραυλικών υλικών για την κάλυψη των 
αναγκών των σχολείων της ∆Ε Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 5.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 5ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια υδραυλικών υλικών για την κάλυψη των 
αναγκών των σχολείων της ∆Ε Εκάλης, µέχρι του ποσού των 2.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 6ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την κάλυψη 
των αναγκών των σχολείων της ∆Ε Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 10.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 7ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την κάλυψη 
των αναγκών των σχολείων της ∆Ε Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 5.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 8ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την κάλυψη 
των αναγκών των σχολείων της ∆Ε Εκάλης, µέχρι του ποσού των 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 9ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την επισκευή του φωτοτυπικού του Νηπιαγωγείου 
Εκάλης, µέχρι του ποσού των 350,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 10ο: 
Παραχώρηση ή µη των σχολικών χώρων του ∆ηµοτικού Εκάλης στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων του σχολείου. 
 
Θέµα 11ο: 
Παραχώρηση ή µη των σχολικών χώρων του 2ου & 3ου ∆ηµοτικού Ν. Ερυθραίας στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων 
του σχολείου. 
 
Θέµα 12ο: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια ηλεκτρονικού υλικού, 2 projectors, 2 
διαδραστικού για το 2ο ∆ηµοτικό Ν. Ερυθραίας και 1 projector, 2 διαδραστικο για το 3ο ∆ηµοτικό Ν. Ερυθραίας, µέχρι 
του ποσού των 3.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 13ο: 
Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισµού του σχολικού κυλικείου του 4ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς 
 
Θέµα 14ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την ετήσια συντήρηση του κλιµατιστικού συστήµατος του 
8ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 1.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΛΗΤΗΣ 


