
                                      
 
 
                                 Ηµεροµηνία     6.6.2018   
                                       Aρ. πρωτ.:      328 
                           
  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
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 τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας για Νηπιαγωγεία του ∆ήµου, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή: 
 
Τα δάπεδα αυτά θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες τοποθέτησης δαπέδου ασφαλείας σε ένα υφιστάµενο 
όργανο αναρρίχησης στο Νηπιαγωγείο Εκάλης. 
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται για την προµήθεια δαπέδων ασφαλείας της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Εκάλης του ∆ήµου Κηφισιάς. 
 
Οι ειδικές πλάκες δαπέδου ασφαλείας θα είναι κατασκευασµένες από  90% ανακυκλωµένο ελαστικό και 10% 
µίγµα πολυουρεθάνης. Οι κόκκοι του θα είναι 100% χρωµατισµένοι άρα όλη η πλάκα. Η κάτω πλάκα θα είναι 
διαµορφωµένη µε ειδικά αυλάκια στο κάτω µέρος ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Η 
εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται µε τρεις πύρους, που συνδέουν τα επιµέρους πλακίδια 
µεταξύ τους για µεγαλύτερη σταθερότητα. Εύκολο στην κοπή, διάτρηση και γενικά στη διαµόρφωση του.  
 
Ο κατασκευαστής των δαπέδων πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 & ISO 14001, ISO 50001 και το 
δάπεδο να είναι πιστοποιηµένο κατά ΕΝ 1176-1(2008), ΕΝ 1177(2008), ΕΝ 71.3 (2013). 
Κατά την προσφορά, το πάχος των πλακιδίων θα καθορίζεται µε ακρίβεια από το πιστοποιητικό διαπιστευµένου 
φορέα, που θα αναγράφει το κρίσιµο ύψος που αντιστοιχεί στο πάχος του προσφερόµενου δαπέδου βάσει του 
προτύπου ΕΝ 1177 και θα επιβεβαιώνει την καταλληλότητα τους για ελεύθερο ύψος πτώσης ίσο µε 2,30µ. 
 
Τα δάπεδα για το υφιστάµενο όργανο αναρρίχησης θα προσφέρουν προστασία για ύψος πτώσης 2,3µ. 
Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του οργάνου θα είναι 20τ.µ 
Ενδεικτική τιµή 78€ ανά τ.µ 
Σύνολο 78Χ20= 1.560,00€ 
Σύνολο µε ΦΠΑ 1.934,40 € συµπεριλαµβανοµένη της τοποθέτησης και της κατασκευής της βάσης – υπόβασης. 
 
Ο Συντάξας  
Κωνσταντίνος Τζώρτσος 
Πολιτικός Μηχανικός 
 
Τρόπος πληρωµής: η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται µετά από την προσκόµιση του τιµολογίου στο 
όνοµα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς και µέσα σε διάστηµα δύο (2) 
µηνών. Η πληρωµή θα γίνεται από την Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, 
µετά από την παραλαβή των ειδών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από τις αρµόδιες 
επιτροπές του ∆ήµου. Εάν η παράδοση των ειδών γίνει τµηµατικά, θα εκδίδεται τιµολόγιο του προµηθευτή 
αµέσως µετά την κάθε τµηµατική παράδοση του προϊόντος. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής θα ελέγχονται 
από την αρµόδια υπηρεσία. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 10/6/2018  
 
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: protovathmia_se@kifissia.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 

 


