
                 
 
 
   
  
               Ηµεροµηνία 15.10.2018    
                                      Aρ. Πρωτ. 422 
 
                          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, Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα 19.00, σε συνεδρίαση µε θέµατα:  
 
Θέµα 1ο: 
Συγκρότηση σε σώµα ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Κηφισιάς ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης» σύµφωνα 
µε την µε αρ. 513/2018 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ορισµός γραµµατέα. 
 
Θέµα 2ο : 
Ορισµός µελών για τη διαχείριση των λογαριασµών του Ν.Π.∆.∆.  ‘’Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Κηφισιάς ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης’’  που τηρείται  στην Εθνική Τράπεζα  σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 5293/2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
816/Β’/2018). 
 
Θέµα 3ο : 
Λήψη απόφασης για την έκδοση βιβλιαρίου καταθέσεων και αναλήψεων του Τραπεζικού Λογαριασµού  του Ν.Π.∆.∆.  
‘’Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Κηφισιάς ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης’’  που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. 5293/2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 816/Β’/2018). 
 
Θέµα 4ο  
Λήψη απόφασης για την επανέκδοση κωδικών web banking του λογαριασµού της σχολικής επιτροπής 
 
Θέµα 5ο: 
Παραχώρηση ή µη  πέντε αιθουσών και της ΑΠΧ του 3ου Γυµνασίου Κηφισιάς στο ΙΕΚ Κηφισιάς  
 
Θέµα 6ο: 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας στον Πανερυθραϊκό Σύλλογο για το Τµήµα Βολεϊ   
 
Θέµα 7ο: 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας στον Λαϊκό Θέατρο Ν. Ερυθραίας για πρόβες  
 
Θέµα 8ο: 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του Λυκείου Ν. Ερυθραίας στη Θεατρική Ένωση ΟΜµΑ-Σ για παραστάσεις 
 
Θέµα 9ο: 
Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης του κυλικείου του σχολικού συγκροτήµατος του 3ου Λυκείου 
Κηφισιάς. 
 
Θέµα 10ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια ενός ανακατασκευασµένου φωτοτυπικού µηχανήµατος, για 
τις ανάγκες του 2ου Γυµνασίου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

 
Θέµα 11ο  
Αποδοχή δωρεάς εκτυπωτή – fax στο 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς. 
 
Θέµα 12ο: 
Έγκριση σκοπιµότητας και τεχνικής περιγραφής της δαπάνης για τις εργασίες αντικατάστασης φθαρµένων ειδών υγιεινής 
και τοποθέτηση πλακιδίων των τουαλετών του Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας µέχρι του ποσού των 9.318,60€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 13ο: 
Έγκριση σκοπιµότητας και τεχνικής περιγραφής της δαπάνης για την προµήθεια ειδών υγιεινής και πλακιδίων για τις 
τουαλέτες του Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας µέχρι του ποσού των 6.173,02€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 14ο: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ν.Π.∆.∆. 
∆ιονύσου & Μυρσίνης 

145 62, Κηφισιά 



Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια και τοποθέτηση εφτά βιντεοπροβολέων και έξι 
διαδραστικών πινάκων, για τις ανάγκες του Λυκείου Νέας Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 9.500,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 15ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια µε τοποθέτηση δύο βιντεοπροβολέων, δύο διαδραστικών 
πινάκων, τριών φορητών υπολογιστών και ενός σταθερού υπολογιστή µε οθόνη για τις ανάγκες του Γυµνασίου Νέας 
Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 5.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 16ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για τις ανάγκες του Λυκείου Νέας 
Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 11.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 17ο: 
Έγκριση δαπάνης, τεχνική περιγραφής και σκοπιµότητας για την προµήθεια γάλακτος καθαριστριών για τις καθαρίστριες 
µε σύµβαση έργου των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης από το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου ή από τη Σχολική 
Επιτροπή, µέχρι του ποσού των 1.545,84€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 18ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνική περιγραφής για την προµήθεια ΜΑΠ για τις καθαρίστριες µε σύµβαση έργου των σχολείων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης από το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου ή από τη Σχολική Επιτροπή, µέχρι του ποσού των 
4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 19ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνική περιγραφής για την προµήθεια 13 πορτών αλουµινίου για την αντικατάσταση των 
υπαρχόντων που είναι κατεστραµένες στις τουαλέτες του Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 6.500,00€ συν 
ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 20ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνική περιγραφής για την επισκευή της ΑΠΧ του Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 
6.944,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 
 
 


