
                  
 
 
   
  
               Ηµεροµηνία 31/5/2018   
                                      Aρ. Πρωτ. 179      
    
 
                          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, στις 4 Ιουνίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 20.30µµ, σε 
συνεδρίαση µε θέµατα:  
Θέµα 1ο: 
Αποδοχή επιχορήγησης Α’ ∆όσης ΚΑΠ 2018 
 
Θέµα 2ο: 
Κατανοµή της επιχορήγησης της Α’ ∆όσης ΚΑΠ 2018 στα σχολεία. 
 
Θέµα 3ο: 
Αποδοχή επιχορήγησης Β’ ∆όσης ΚΑΠ 2018 
 
Θέµα 4ο: 
Κατανοµή της επιχορήγησης της Β’ ∆όσης ΚΑΠ 2018 στα σχολεία. 
 
Θέµα 5ο: 
Λήψη απόφασης για την οικονοµική ενίσχυση από το ΦΗΧ 2018 µε το ποσό των 30.000,00€ 
 
Θέµα 6ο: 
Αποδοχή επιχορήγησης ΣΑΤΑ 2018 
 
Θέµα 7ο: 
Κατανοµή επιχορήγησης ΣΑΤΑ 2018 
 
Θέµα 8ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια πέντε επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την 
κάλυψη αναγκών του Λυκείου Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 3.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 9ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια οκτώ προστατευτικών µπασκέτας για την κάλυψη 
αναγκών του Λυκείου Ν. Ερυθραίας, και του 3ου Λυκείου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 3.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 10ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια δύο multimedia projectors για την κάλυψη αναγκών του 
3ου Γυµνασίου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 2.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 11ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια δύο multimedia projectors, δύο φορητών υπολογιστών, 
δύο επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ενός διαδραστικού πίνακα, για την κάλυψη αναγκών του 1ου 
Λυκείου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 5.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 12ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια δέκα επιτραπέζιων υπολογιστών, για την κάλυψη 
αναγκών του 3ου Λυκείου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 5.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 13ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια δύο φορητούς υπολογιστές και ένα πολυµηχάνηµα για 
την κάλυψη αναγκών του 2ου Γυµνασίου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 1.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 14ο:Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια δύο φωτοτυπικών για την κάλυψη αναγκών 
του 3ου Λύκειο Κηφισιάς και του Λυκείου Ν. Ερυθραίας καθότι είναι εξεταστικά κέντρα, µέχρι του ποσού των 3.200,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Θέµα 15ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια τριών φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών προς 
αντικατάσταση αυτών που εκλάπησαν στο Λύκειο Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 2.100,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 16ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής προµήθειας εξωτερικών προβολέων επί του κτίσµατος του Λυκείου Ν. 
Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 900,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 17ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια µεταλλικών πορτών για την κάλυψη αναγκών του 
Λύκειο Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 6.700,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 18ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια 24 ανεµιστήρων οροφής, για την κάλυψη αναγκών του 
Λύκειο Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 700,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 19ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια ξυλείας και επισκευή πέργκολας στο Λύκειο Ν. 
Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 1.850,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 20ο: 
Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης ή µη  συστήµατος βιντεοπροστασίας του σχολικού κτιρίου του 1ου Γυµνασίου 
Κηφισιάς κατόπιν αιτήµατος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων. 
 
Θέµα 21ο: 
Αποδοχή δωρεάς συστήµατος βιντεοεπιτήρησης και τοποθέτησης από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου 
Γυµνασίου Κηφισιάς 
 
Θέµα 22ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής έκθεσης για την εργασία ανακατάταξης αιθουσών στο Γυµνάσιο Ν. Ερυθραίας, µέχρι 
του ποσού των 5.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 23ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής έκθεσης για την προµήθεια υλικών για την ανακατασκευή των γηπέδων στο Γυµνάσιο  
& Λύκειο Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 18.972,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 24ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής έκθεσης για την προµήθεια υλικών για την ανακατασκευή των γηπέδων στο 1ο - 
Λύκειο, 2ο Γυµνάσιο-Λύκειο και 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 24.105,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%. 
 
Θέµα 25ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής έκθεσης για την προµήθεια κλιµατιστικών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 9.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Θέµα 26ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής έκθεσης για την προµήθεια κλιµατιστικών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ∆ηµοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 9.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Έκτακτο θέµα 1ο : 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του 3ου  Γυµνασίου Κηφισιάς στον Σύλλογο Act & Play για την πραγµατοποίηση 
παραστάσεων.  
 
Έκτακτο θέµα 2ο : 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του 3ου  Γυµνασίου Κηφισιάς στην Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς  για την 
σχολική περίοδο 2018-2019 για τη πραγµατοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων.  

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 


