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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

 
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, 
γνωστοποιεί στους οικονοµικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας και τοποθέτησης 
προµήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού στρώµατος για τις ανάγκες του 3ου – 9ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς, µετά από 
αίτηµα της ∆/νσης του σχολείου, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή: 
 
Η παρούσα αναφέρεται στην προµήθεια προστατευτικού στρώµατος γυµναστικής για τις ανάγκες του 3ου – 9ου Νηπιαγωγείου 
Κηφισιάς. Το προστατευτικό θα τοποθετηθεί στα κάγκελα του προαύλιου  χώρου του Νηπιαγωγείου µε σκοπό την προστασία 
των νηπίων που παίζουν στο πολυόργανο της παιδικής χαράς.  
 
Το προστατευτικό στρώµα θα έχει επιφάνεια 5m2. Εξωτερικό υλικό θα είναι από συνθετική αδιάβροχη δερµατίνη υψηλής 
αντοχής  και το εσωτερικό υλικό  θα είναι από συµπιεσµένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ώστε να εξασφαλίζεται 
σκληρότητα 90% περίπου. Το πάχος του προστατευτικού στρώµατος θα είναι άνω των 5 εκατοστών. 
 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη τοποθέτηση του στα κάγκελα του Νηπιαγωγείου µε κατάλληλες υποδοχές για την εύκολη  
αφαίρεση και επανατοποθέτηση του.      
 
Το προς προµήθεια υλικο θα είναι άριστης ποιότητας και πρέπει να πληρεί τις εγκεκριµένες προδιαγραφές. 
 
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισµένων εργοστασίων που έχουν καλή φήµη στην Ελληνική 
αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εµπορίου. 
 
Ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, µεταφοράς και 
παράδοσης των προς προµήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα 
υλικά και µέχρι την παράδοση. 
 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 500,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 29/10/2018  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να  
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193, κ. Θηβαίου Λώρα. 
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