
                 
 
 
   
  
               Ηµεροµηνία 2/2/2018   
                                      Aρ. Πρωτ. 12          
 
                          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 8 Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.00, σε συνεδρίαση 
µε θέµατα:  
 
Θέµα 1ο: 
Έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Οικονοµικού Έτους 2017. 
 
Θέµα 2ο: 
Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 757/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Θέµα 3ο: 
Αποδοχή επιχορήγησης της ∆’ ∆όσης ΚΑΠ 2017 σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 714/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Θέµα 4ο: 
Κατανοµή της επιχορήγησης της ∆’ ∆όσης ΚΑΠ 2017 στα σχολεία. 
 
Θέµα 5ο: 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του Λυκείου Ν. Ερυθραίας για την λειτουργία τµηµάτων του ‘’Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου’’. 
 
Θέµα 6ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια ασφαλειών παραθύρων στο 3ο Λύκειο Κηφισιάς  και το σχολικό 
συγκρότηµα του 2ου  Γυµνασίου - Λυκείου Κηφισιάς µέχρι του ποσού των 11.000,00 ευρώ 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 προµήθεια ενός φωτοτυπικού, για τις ανάγκες του 1ου Γυµνασίου 
Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 10ο: 
Έγκριση δαπάνης για προµήθεια πέντε προτζέκτορες µε σταθερό υπολογιστή και ένα φορητό υπολογιστή, για τις ανάγκες του 
1ου Γυµνασίου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 7.649,36 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 11ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια χρωµάτων αντιγκράφιτι, για τις ανάγκες των σχολείων, µέχρι 
του ποσού των 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%  
 
Θέµα 12ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για προµήθεια ενός σετ µεταλλικών ορθοστάτων µε δίχτυ βόλεϊ και δύο 
προστατευτικών καλυµµάτων για τις µπασκέτες του Γυµνασίου Νέας Ερυθραίας και ενός τραπεζιού πινκ πονγκ για τις 
ανάγκες του 2ου Λυκείου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 1.100,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 13ο: 
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Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την ετήσια συντήρηση και αναγόµωση των πυροσβεστήρων των σχολείων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µέχρι του ποσού των 1.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 14ο: 
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 15ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια εξοπλισµού ψηφιακής υπογραφής για το Πρόεδρο της Σχολική 
Επιτροπής, µέχρι του ποσού των 50,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 16ο:  
Αντικατάσταση στρογγυλής σφραγίδας της Σχολικής Επιτροπής λόγω απώλειας.  
 
Θέµα 17ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια εξοπλισµού ξενόγλωσσων βιβλίων για τις ανάγκες του Λυκείου 
Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 1.860,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 18ο : 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του 1ου  Γυµνασίου Κηφισιάς στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου για την 
πραγµατοποίηση αποκριάτικου χορού. 
 
Θέµα 19ο : 
Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων του 1ου  Γυµνασίου Κηφισιάς για εκδήλωση παρουσίασης της ιστορίας του σχολείου. 
 
Θέµα 20ο : 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια µεταλλικής κερκίδας για τις ανάγκες του 2ου Γυµνασίου -Λυκείου 
Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 4.000,00€ συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 21ο : 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια βάσης στάθµευσης ποδηλάτων, για τις ανάγκες των σχολείων, 
µέχρι του ποσού των 6.250,00 € συν ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 22ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια ηχοαποροφητικών, κουρτινών αυλαίας και black-out κουρτινών 
για την ΑΠΧ του  Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 2.380,11 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 23ο : 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια προµήθεια ηχητικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για την 
ΑΠΧ του  Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας, µέχρι του ποσού των 5.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 24ο : 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια συστήµατος βελτίωσης ακουστικής, για την ΑΠΧ του  3ου 
Γυµνασίου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 6.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Θέµα 25ο : 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής για την προµήθεια επαγγελµατικού ηχοφωτιστικού εξοπλισµού για την ΑΠΧ του  
3ου Λυκείου Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 8.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Έκτακτο θέµα 1ο: 
Έγκριση για την πληρωµή των λογαριασµών ΕΥ∆ΑΠ από τη Σχολική Επιτροπή 
 
Έκτακτο θέµα 2ο: 
Έγκριση δαπάνης και τεχνικής περιγραφής, για την προµήθεια ενός φωτοτυπικού, για τις ανάγκες του 2ου Γυµνασίου 
Κηφισιάς, µέχρι του ποσού των 1000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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