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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 παράγοντες, την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας υδραυλικών 
υλικών, για τις ανάγκες των σχολείων της ∆Ε Εκάλης, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή. 
 
Για τις ανάγκες των σχολείων της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Εκάλης και σύµφωνα µε τις αποκαταστάσεις βλαβών 
ύδρευσης της προηγούµενης χρονιάς απαιτούνται τα παρακάτω υλικά Τα απαραίτητα αναλώσιµα υλικά που χρειάζονται µε 
τις ενδεικτικές τιµές είναι τα κάτωθι: 

 

ΥΛΙΚΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ Υ/Π ΠΛΑΣΤΙΚΑ 22,00 € 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ 6,50 € 

ΦΛΟΤΕΡ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ 4,90 € 

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 1/2'' Χ 1/2'' 2,20 € 

ΒΡΥΣΕΣ 1/2'' 4,00 € 

ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 1/2'' 2,50 € 

ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 1,80 € 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 9,00 € 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΕΣ 1/2'' 1,00 € 

ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ  3,90 € 

ΣΧΑΡΑΚΙΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ INOX 2,00 € 

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ  2,50 € 

ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΜΕΤΑΛ. 8,00 € 

ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  3,00 € 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  4,00 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ 25,00 € 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 45,00 € 

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ15 2,00 € 

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ16 3,00 € 

 
Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να µεταβάλλει και να προσθέσει  είδος - υλικά, ανάλογα µε τις ανάγκες των 
σχολείων, εντός του πλαισίου του προϋπολογισµού των 2.000,00€. 
 
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, µη τοξικά, µη αναφλέξιµα, αναγνωρισµένων εργοστασίων που 
έχουν καλή φήµη στην Ελληνική αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του 
Υπουργείου Εµπορίου. 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



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 ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 2.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, ποσό που θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018 του ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Κηφισιάς. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία 29/10/2018 (15.00)  
 
Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να 
αποσταλούν µέχρι την καταλυτική ηµεροµηνία. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΛΗΤΗΣ 


