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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 προµήθειας ηχητικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού για την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του 3ου Λυκείου Κηφισιάς και θα είναι σύµφωνα µε 
την παρακάτω περιγραφή: 
 
Σε συνέχεια του αιτήµατος της ∆/νσης του 3ου Λυκείου Κηφισιάς απαιτείται η προµήθεια ηχοφωτιστικού εξοπλισµού της 
Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του 3ου  Λυκείου  Κηφισιάς ως εξής:   
Ηχητικός εξοπλισµός  
 
- Τέσσερις γερανοί µικροφώνου ψηλός 
- Τέσσερις γερανοί µικροφώνου κοντός 
- Έξι µικρόφωνα πυκνωτικά 
- Καλώδιο multi 8 καναλιών 100Μ  
 
Φωτιστικός εξοπλισµός   
- Τέσσερις θεατρικοί προβολείς 15-30 zoom profile 
- Έξι θεατρικοί προβολείς  pc  
- Κονσόλα φωτισµού 
- Dimmer 6ch 
- ∆ύο επιτοίχιες βάσεις στήριξης φώτων 
- ∆ύο µπάρες στήριξης για τα profile 
 
Εργασία, τοποθετήσεις καλωδιώσεις µηχανηµάτων – µπρίζες – σούκο – ασφάλειες.  
 
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισµένων εργοστασίων που έχουν καλή φήµη στην 
Ελληνική αγορά µε εγγύηση δύο ετών 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 ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια του εξοπλισµού ροµποτικής ανέρχεται κατά παρέκκλιση στο ποσό των 
8.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. Η προµήθεια περιλαµβάνει 3 τεµάχια του παραπάνω προϊόντος.   
 
Η καταλυτική ηµεροµηνία είναι 6/3/2018  
 
Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να 
αποσταλούν µέχρι την καταλυτική ηµεροµηνία στο emai: defterovathmia_se@kifissia.gr  Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
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