
                 
 
 
   
  
               Ηµεροµηνία 18.01.2019    
                                      Aρ. Πρωτ.   -53- 
 
                          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 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19.00, σε συνεδρίαση µε θέµατα:  
 
Θέµα 1ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια και τοποθέτηση συστήµατος ψήξης και θέρµανσης  της 
Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Νέας Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 18.125,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 2ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια και τοποθέτηση πέντε βιντεοπροβολέων και πέντε 
διαδραστικών πινάκων, για τις ανάγκες του 1ου Λυκείου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 7.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 3ο : 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια ελαστοσυνθετικού υλικού και την τοποθέτηση του από το 
τεχνικό συνεργείο του ∆ήµου, για την επίστρωση χώρου αθλοπαιδιών και του αύλειου χώρου του Γυµνασίου Νέας 
Ερυθραίας µέχρι του ποσού των 7.000,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 4ο: 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του Λυκείου Ν. Ερυθραίας στο 1ο Σύστηµα Προσκόπων Νέας Ερυθραίας.  
 
Θέµα 5ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια ενός φορητού υπολογιστή για τις ανάγκες του 1ου 
Γυµνασίου Κηφισιάς και πέντε επιτραπέζιων υπολογιστών µε οθόνες για τις ανάγκες του 3ου Γυµνασίου Κηφισιάς, µέχρι 
του ποσού των 4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 6: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για τη προµήθεια και τοποθέτηση του φράχτη του 1ου Λυκείου Κηφισιάς µέχρι 
του ποσού των 4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 7ο: 
Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδροµή του προγράµµατος SManagementPlus της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ ποσού 
860,56€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 8ο  
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής έκθεσης για παροχή λογιστικών υπηρεσιών για το έτος 2018, µέχρι του ποσού των 
5.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 9ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την ετήσια συντήρηση και αναγόµωση των πυροσβεστήρων των σχολείων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µέχρι του ποσού των 2.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 10ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την ετήσια απολύµανση-µυοκτονία των σχολείων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, µέχρι του ποσού των 1.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 11ο: 
Εξέταση µείωση µισθώµατος του σχολικού κυλικείου του Γυµνασίου Νέας Ερυθραίας.  
 
Θέµα 12ο: 
Εξέταση µείωση µισθώµατος του σχολικού κυλικείου του 3ου Γυµνασίου Κηφισιάς. 
 
Θέµα 13ο: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του Λυκείου Ν. Ερυθραίας στο Λαϊκό Θέατρο Νέας Ερυθραίας  .  
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 


