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Πρόσκληση σε Συνεδρίαση 

 
Παρακαλούµε να έλθετε στo Κοινοτικό κατάστηµα Ν. Ερυθραίας, Αθ. ∆ιάκου 31, στις 28 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 19.00, σε συνεδρίαση µε θέµατα:  
 
Θέµα 1ο: 
Συγκρότηση σε σώµα ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Κηφισιάς Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης»βάση 
της µε αρ. 512/2018 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ορισµός γραµµατέα. 
 
Θέµα 2ο : 
Ορισµός δύο ατόµων για τη διαχείριση του Τραπεζικού λογαριασµού του ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Κηφισιάς 
Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης» στην Τράπεζα Πειραιώς , βάσει της 1940//2018 απόφασης Υπ. Εσωτερικών ΦΕΚ 310/τβ 
2/2/2018  
 
Θέµα 3ο : 
Λήψη απόφασης για την έκδοση βιβλιαρίου καταθέσεων και αναλήψεων του Τραπεζικού Λογαριασµού του ΝΠ∆∆  
µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Κηφισιάς Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης» βάσει της 1940//2018 απόφασης Υπ. 
Εσωτερικών ΦΕΚ 310/τβ 2/2/2018  
 
Θέµα 4: 
Επικύρωση πρακτικών πρόσληψης σχολικών τροχονόµων στα σχολεία που υλοποιείται  το πρόγραµµα « Σχολικός 
Τροχονόµος για το διδακτικό έτος 2018-19» 
 
Θέµα 5: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και αναγκαιότητας, για την προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµού για τα σχολεία 
της ∆Ε Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 5.803,43€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 6: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και αναγκαιότητας, για την προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµού για τα σχολεία 
της ∆Ε Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 8.680,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 7: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και αναγκαιότητας, για την προµήθεια ειδών ελαιοχρωµατισµού για τα σχολεία 
της ∆Ε Εκάλης, µέχρι του ποσού των 3.720,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 8: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και αναγκαιότητας, για την προµήθεια χαρτιού Α4 και Α3 για τα σχολεία της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µέχρι του ποσού των 16.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 9: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και αναγκαιότητας για την αναγόµωση και συντήρηση των πυροσβεστήρων 
για τα Σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κηφισιάς  για το σχολικό  έτος 2017 -  2018, µέχρι του ποσού 
των 2.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 10: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και αναγκαιότητας, για την προµήθεια τεσσάρων φορητών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, ενός επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή, πέντε διαδραστικών πινάκων και δύο προτζέκτορες για 
τις ανάγκες του 3ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 7.366,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 11: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα και τη σκοπιµότητα προµήθειας προστατευτικού για το 3ο & 9ο Νηπιαγωγείο 
Κηφισιάς. 
 
Θέµα 12: 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του 2ου ∆ηµοτικού Ν. Ερυθραίας στον Αθλητικό Όµιλο «Αµαζόνες».  
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΛΗΤΗΣ 
 
 
 
 

Σε επόµενη συνεδρίαση θα πρέπει να ληφθεί απόφαση συγκρότησης Συµβουλίων  Σχολικής Κοινότητας τα οποία 
αποτελούνται από 3-5 µέλη ήτοι από τον ∆ιευθυντή , εκπρόσωπο του Συλλόγου ∆ιδασκόντων και   
εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και αρµοδιότητα τους είναι να προτείνουν για προµήθειες  
εργασίες κλπ που αφορούν τη σχολική κοινότητα. Σύµφωνα µε την 8440/2011 τ.β α. φ. 318 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  
Επειδή οι εκλογές των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων θα γίνουν τον Οκτώβρη µας ενηµέρωσαν από τα σχολεία 
ότι θα µας στείλουν όλους τους εκπροσώπους µαζί. 


