
                 
 
 
   
  
               Ηµεροµηνία 20.12.2018    
                                      Aρ. Πρωτ.   -526- 
 
                          Προς:   1. Τα µέλη ∆.Σ. της 
                                            Σχολικής Επιτροπής  
                          Προς:   2. Του ∆/ντες των σχολείων που αφορά 

    
             Κοιν.:    1. Την Πρόεδρο της ∆ΕΠ 
                                κ. Καραλή Κατερίνα 
    

                                                                                                             
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση 

 
Παρακαλούµε να έλθετε στo 1ο Λύκειο Κηφισιάς, Πέµπτη 27 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 19.00, σε συνεδρίαση µε θέµατα:  
 
Θέµα 1ο: 
Αποδοχή Γ’ ∆όσης ΚΑΠ 2018 ύψους 24.112,94€ σύµφωνα µε την υπ’αριθ. 534/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 
 
Θέµα 2ο: 
Κατανοµή της επιχορήγησης της Γ’ ∆όσης ΚΑΠ 2018 ύψους 24.112,94€ 
 
Θέµα 3ο : 
Αποδοχή υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2016 ύψους 30,95€ σύµφωνα µε την υπ’αριθ. 459/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
Θέµα 4ο: 
Αποδοχή επιχορήγησης ΦΗΧ 2018 ποσού 96.284,19€ 
 
Θέµα 5ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την αναβάθµιση του συστήµατος της κεντρικής θέρµανσης µε φυσικό 
αέριο για τις ανάγκες του Γυµνασίου Νέας Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 11.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 6ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια δύο προστατευτικών καλυµµάτων  για τις µπασκέτες του 
1ου Λυκείου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 400,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 7ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια και τοποθέτηση ενός ταµπλό (plexiglass) για τη µπασκέτα 
του Γυµνασίου Νέας Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 320,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 8ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για τη συντήρηση θέρµανσης των σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  
µέχρι του ποσού των 11.750,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 9ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια δύο τερµάτων χαντµπολ µε δίχτυ σε αντικατάσταση των 
παλιότερων για τις ανάγκες του 1ου Λυκείου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 400,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 10ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την αναβάθµιση του συστήµατος της κεντρικής θέρµανσης µε φυσικό 
αέριο για τις ανάγκες του Γυµνασίου Νέας Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 11.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 11ο  
Έγκριση σκοπιµότητας και τεχνικής περιγραφής της δαπάνης για την προµήθεια µαρµάρινων πλακών για την επισκευή 
του δαπέδου του Λυκείου Ν. Ερυθραίας µέχρι του ποσού των 2.550,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 12ο: 
Έγκριση σκοπιµότητας και τεχνικής περιγραφής της δαπάνης για την προµήθεια συρταριέρων για τις ανάγκες  του 
Λυκείου Ν. Ερυθραίας (17) και του 2ου Λυκείου  Κηφισιάς (5)  µέχρι του ποσού των 2.000,00€ συν ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 13ο: 
Εξέταση µείωση µισθώµατος του σχολικού κυλικείου του Γυµνασίου Νέας Ερυθραίας  
 
Θέµα 14ο: 
Εξέταση µείωση µισθώµατος του σχολικού κυλικείου του 3ου Γυµνασίου Κηφισιάς. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ν.Π.∆.∆. 
∆ιονύσου & Μυρσίνης 

145 62, Κηφισιά 



 
Θέµα 15ο: 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του Λυκείου Ν. Ερυθραίας στον ∆ηµοτικό Παιδικό Σταθµό ‘’Lalaland’’ για 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση . 
 
Θέµα 16ο: 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του 2ου Γυµνασίου – Λυκείου Κηφισιάς στους  ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς 
‘’Όθωνος’’  & ‘’Μίχλ’’ για Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
 
Θέµα 17ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για τις εργασίες επισκευής της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του 
Γυµνασίου Νέας Ερυθραίας µέχρι του ποσού των 6.944,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 18ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια και εργασία τοποθέτησης επιτοίχιων πλακιδίων των 
τουαλετών του Γυµνασίου Νέας Ερυθραίας µέχρι του ποσού των 4.700,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 19ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια και τοποθέτηση βυνιλικού δαπέδου στην βιβλιοθήκη και 
στην αίθουσα καθηγητών του Λυκείου Νέας Ερυθραίας µέχρι του ποσού των 9.920,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 20ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος κλιµατισµού στην Αίθουσα 
Πολλαπλών Χρήσεων του σχολικού συγκροτήµατος του 2ου Γυµνασίου – Λυκείου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 
9.500,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 21ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για τις εργασίες ελαιοχρωµατισµού εσωτερικών χώρων του 1ου Λυκείου 
Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 11.750,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 22ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια και τοποθέτηση βυνιλικού δαπέδου στην βιβλιοθήκη και 
στην αίθουσα καθηγητών του 1ου Λυκείου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 6.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 23ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια πινάκων για τις ανάγκες του Γυµνασίου Νέας Ερυθραίας  
µέχρι του ποσού των 1.000,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 24ο: 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων για εκδήλωση 
του σχολείου.  

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 
 
 
 


