
                                          
 
 
                                 Ηµεροµηνία   22/11/2018  
                                       Aρ. πρωτ.:    769    
                           
                           Προς: 1. Τα µέλη ∆.Σ. της 
                                          Σχολικής Επιτροπής 
                                                      Π.Ε 
             2. ∆/ντες Σχολ. Μονάδων
                                                                                      
                                         Κοιν:  Πρόεδρο ∆.Ε.Π  κ. Κ. Καραλή 
      
 

 
 
 

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση 
 
Παρακαλούµε να έλθετε στo ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κηφισιάς στην αίθουσα Σ. Βόλκου, στις 30/11/2018, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 18.00, σε συνεδρίαση µε θέµατα:  
 
Θέµα 1ο: 
Αποδοχή Γ’ ∆όσης ΚΑΠ 2018 ύψους 65.572,50€ 
 
Θέµα 2ο: 
Κατανοµή Γ’ ∆όσης ΚΑΠ 2018 ύψους 65.572,50€ 
 
Θέµα 3ο: 
Αποδοχή επιχορήγησης προγράµµατος «Σχολικός Τροχονόµος» ύψους 11.312,00€ 
 
Θέµα 4ο: 
Εξόφληση βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών ΕΥ∆ΑΠ, που αφορούν το δικαίωµα χρήσης υπονόµου του 7Ου 
∆ηµοτικού Κηφισιάς, ύψους 2.588,52€ 
 
Θέµα 5ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για επισκευή αντικατάσταση κυκλοφορήτη στο καλοριφέρ 
του Νηπιαγωγείου Εκάλης, ύψους 300,98€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 6ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια προστατευτικών και µπασκετών τοίχου 
για το 2ο, 5ο και 7ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 1.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 7ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια επίπλου 25 θέσεων για την αποθήκευση 
των τσαντών των µαθητών του 2ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 650,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 8ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την εργασία ανακαίνισης των WC του 1ου ∆ηµοτικού Ν. 
Ερυθραίας που στεγάζεται στο 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 4.675,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 9ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την συντήρηση του φωτοτυπικού του 1ου ∆ηµοτικού Ν. 
Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 437,72€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 10ο: 
Αποδοχή υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2016 ύψους 74,45€ 
 
Θέµα 11ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για εργασία µόνωσης της ΑΠΧ 1ου ∆ηµοτικού Ν. Ερυθραίας 
που στεγάζεται στο 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 5.100,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 12ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την εργασίας επισκευής των πυράντοχων πορτών του 6ο 
∆ηµοτικό Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 310,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



Θέµα 13ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την εργασία ανακατασκευής του µωσαϊκού του 1ου 
∆ηµοτικού Ν. Ερυθραίας που στεγάζεται στο 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 3.300€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 14ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την µεταφορά των κλιµατιστικών µονάδων του 1ου 
∆ηµοτικού Ν. Ερυθραίας από το παλαιό κτίριο στο 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς, καθώς και τη συντήρηση και επισκευή τους, 
µέχρι του ποσού των 4.340,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 15ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια βινυλικού δαπέδου για το 1ο ∆ηµοτικό 
Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 3.261,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 16ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια χλοοτάπητα για το 1ο Νηπιαγωγείο 
Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 2.134,68€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 17ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια χλοοτάπητα για το 6ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς, 
µέχρι του ποσού των 4.108,47€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 18ο: 
Αποδοχή δωρεάς τοποθέτησης και εγκατάστασης των βάσεων των προβολικών συστηµάτων στις αίθουσες 
διδασκαλίας του ∆ηµοτικού Εκάλης, ύψους 662,16€ 
 
Θέµα 19ο: 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου-10ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς για τη 
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 
 
Θέµα 20ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την επισκευή και συντήρηση των ψυκτικών 
συγκροτηµάτων της ΑΠΧ «∆. Βικέλας» του 8ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 7.192,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (αναβάλλεται) 
 
Θέµα 21ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια δύο ξύλινων τραµπάλων για να 
αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες που είναι κατεστραµµένες  στο 2ου Νηπιαγωγείο Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 
1.700,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Έκτακτο Θέµα 1ο : 
Αποδοχή δωρεάς του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 1ου Νηπιαγωγείου Ν. Ερυθραίας που αφορά πανί 
προβολή προτζέκτορα µε τοποθέτηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου.  
 
Έκτακτο Θέµα 2ο : 
Επιλογή καθαριστρίας για τον καθαρισµό του 2ου Νηπιαγωγείου – 2ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς σύµφωνα µε το ν. 
4547/2018 αρ. 115. 
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