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Πρόσκληση σε Συνεδρίαση 
 
Παρακαλούµε να έλθετε στo ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κηφισιάς στην αίθουσα Σ. Βόλκου, στις 21/01/2019, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 18.30, σε συνεδρίαση µε θέµατα:  
 
Θέµα 1ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής την ετήσια συνδροµή του προγράµµατος SManagementPlus της εταιρείας 
ΕΠΑΦΟΣ ποσού 700,00€ συν ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 2ο: 
Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης µέχρι του ποσού 15.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 3ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας και τοποθέτησης πάνελ οροφής για τις ανάγκες των σχολείων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας του ∆ήµου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 
24.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 4ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής τοποθέτησης για την περίφραξη του γηπέδου 5χ5 στο προαύλιο χώρο του 
2ου – 3ου ∆ηµοτικού Νέας Ερυθραίας καθώς και τοποθέτησης ασφαλειών παραθύρων για το 1ο ∆ηµοτικό Ν. 
Ερυθραίας µέχρι του ποσού των 24.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 5ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας και τοποθέτησης σιδηρικών για τις ανάγκες των σχολείων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς του ∆ήµου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 
24.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 6ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας και τοποθέτησης πάνελ οροφής για τις ανάγκες των σχολείων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς του ∆ήµου Κηφισιάς , µέχρι του ποσού των 
24.789,08€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 7ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας και τοποθέτησης επάλληλων παραθύρων αλουµινίου για το 
1ο ∆ηµοτικό Νέας Ερυθραίας µέχρι του ποσού των 24.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 8ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας επτά σταθερών υπολογιστών και τέσσερις προτζέκτορες για 
τις ανάγκες του 7ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς καθώς και τριών διαδραστικών πινάκων για τις ανάγκες του 1ου ∆ηµοτικού 
Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 9.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 9ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια και τοποθέτηση δυο µπασκετών τοίχου, για τις ανάγκες 
του 7ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 600,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 10ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για ετήσια απολύµανση των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του 
∆ήµου, µέχρι του ποσού των 2.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
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Θέµα 11ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια χλοοτάπητα για το 2ο -3ο ∆ηµοτικό Νέας 
Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 6.300,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 12ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής για την προµήθεια και τοποθέτηση, έξι κλιµατιστικών για τις ανάγκες του 7ου 
∆ηµοτικού Κηφισιάς και ενός κλιµατιστικού για τις ανάγκες του 6ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 
9.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 13ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής για την προµήθεια αντιολοσθητικών ταινιών για τα σκαλοπάτια του 6ου 
∆ηµοτικού Κηφισιάς  µέχρι του ποσού των 550,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 14ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια χυτού ακρυλικού δαπέδου  και την τοποθέτηση του 
από το τεχνικό συνεργείο του ∆ήµου από το τεχνικό συνεργείο του ∆ήµου, για την επίστρωση χώρου αθλοπαιδιών και 
του αύλειου χώρου του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 13.320,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 15ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια χυτού ακρυλικού δαπέδου  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 360,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 16ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια χυτού ακρυλικού δαπέδου  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 1.560,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 17ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια ακρυλικού δαπέδου και την τοποθέτηση του για την 
επίστρωση χώρου αθλοπαιδιών και του αύλειου χώρου του 2ου – 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας µέχρι του 
ποσού των 10.200,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 18ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια  ακρυλικού δαπέδου και την τοποθέτηση του, για την 
επίστρωση χώρου αθλοπαιδιών και του αύλειου χώρου του 2ου  ∆ηµοτικού Σχολείου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 
5.100,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 19ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια  ακρυλικού δαπέδου και την τοποθέτηση του, για την 
επίστρωση χώρου αθλοπαιδιών και του αύλειου χώρου του 6ου  ∆ηµοτικού Σχολείου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 
5.950,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 20: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια και τοποθέτηση εννέα προτζέκτορων και των 
υπαρχόντων διαδραστικών πινάκων του 3ου και 8ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 8.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 21: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για αγορά ηλεκτρικής κουζίνας για τις ανάγκες του Νηπιαγωγείου Εκάλης 
µέχρι του ποσού των 350,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Έκτακτα Θέµατα 
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