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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

 
Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, 
γνωστοποιεί στους οικονοµικούς παράγοντες, την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης εργασίας αντικατάστασης των 
φθαρµένων ειδών υγιεινής και τοποθέτησης πλακιδίων των τουαλετών του Γυµνασίου Νέας Ερυθραίας, σύµφωνα µε την 
παρακάτω περιγραφή. 
 
Η παρούσα µελέτη συντάσσεται για την αντικατάσταση των ειδών υγιεινής και τοποθέτηση πλακιδίων στις τουαλέτες 
αγοριών και κοριτσιών στο Γυµνάσιο της Νέας Ερυθραίας, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη, αφού η παλαιότητα των 
ειδών υγιεινής και οι σηµαντικές φθορές τους αποτελούν πολύ σηµαντική απειλή για τη προστασία της υγιεινής των 
µαθητών. 
Συγκεκριµένα οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν είναι : η αποξήλωση του παλαιού τύπου τούρκικων λεκανών (16) 
µετά των σωληνώσεων και σιφονιών τους, αποµάκρυνση όλων των καθαιρεθέντων υλικό σε χώρο επιτρεπόµενο από την 
αστυνοµία και αντικατάσταση των λεκανών µε νέων ευρωπαϊκού τύπου µε αποκατάσταση περιµετρικά αυτών µε άοπλο 
σκυρόδεµα και τσιµεντάρισµα  καθώς και µετατροπή του δικτύου αποχέτευσης (από τούρκικες σε ευρωπαϊκού τύπου) µε 
προσθήκη τµηµάτων νέων σωληνώσεων. Επίσης απαιτείται αποξήλωση των πέντε συγκροτηµάτων ουρητηρίων στις 
τουαλέτες αγοριών και τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου στις τουαλέτες και των αγοριών και των κοριτσιών καθώς και 
χρωµατισµός των τουαλετών. 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 

Α/Α 
Eίδος 

Εργασίας 

Μον. 
Μέτρηση

ς 
Ποσότητα 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  

Μονάδος        
(ευρώ) 

Τελικό 
κόστος  
(ευρώ 
χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 

Αποξήλωση λεκανών και 
αποκατάσταση περιµετρικά 
για την τοποθέτηση νέων 
ευρωπαϊκού τύπου  

Τεµ. 16 100,00 € 1600,00 € 

2 

Προσθήκη πλαστικών 
σωληνώσεων για την 
µετατροπή από τουρκικές 
σε ευρωπαϊκές 

Τεµ. 16 50,00 € 800,00 € 

3 
Αποξήλωση δύο 
συγκροτηµάτων ουρητηρίων 
στις τουαλέτες αγοριών 

Τεµ. 5 50,00 € 250,00 € 

4 
Αποµάκρυνση των 
καθαιρεθέντων υλικών 

Τεµ. 4 200,00 € 800,00 €  

5 
Τοποθέτηση πλακιδίων 
δαπέδου στις τουαλέτες 
αγοριών και κοριτσιών  

m2 145 17,00 € 2465,00 € 

6 

Χρωµατισµός στις τουαλέτες 
αγοριών και κοριτσιών 
καθώς και 
ελαιοχρωµατισµός των 
πορτών 

m2 400 4,00 € 1600,00 € 

    Σύνολο 7.515,00 € 

 
 

  
 
     ΦΠΑ 24% 1.803,60 € 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



 

    Τελικό 9.318,60 € 

 
Ο Συντάξας 

∆ιονύσης Μεταξάς 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της εργασίας είναι 9.318,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, ποσό που θα βαρύνει 
τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018 του ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Κηφισιάς. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία 06/11/2018 (ώρα 15:00)  
 
Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) και θα 
παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικώς θα είναι σε 
συστηµένο φάκελο και θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ηµεροµηνία. Προσφορές που 
αποστέλλονται πέραν της 06-11-2018 δεν θα γίνονται δεκτές.  
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 


