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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 φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας την προµήθεια ενός 
σετ µεταλλικών ορθοστατών µε δίχτυ βόλεϊ, δύο προστατευτικά καλύµµατα για τις µπασκέτες του Γυµνασίου Νέας 
Ερυθραίας και ενός τραπεζιού πινγκ πονγκ για τις ανάγκες του 2ου 

Λυκείου Κηφισιάς, σύµφωνα µε την παρακάτω 
περιγραφή: 
Α) Στην προµήθεια δύο προστατευτικών για τις µπασκέτες για το  Γυµνάσιο  Νέας Ερυθραίας .  
- Προστατευτικό στρώµα τετράπλευρης κάλυψης. 
- Προσαρµογή στην κολώνα της µπασκέτας µε ανεξάρτητους  ιµάντες µε ισχυρή ταινία 
- Με διαστάσεις, ύψος έως 1,90m, πλάτος έως 1,55m 
- Υπενδεδυµένο εξωτερικά µε συνθετική δερµατίνη αδιάβροχη, υψηλής αντοχής  
- Εσωτερική επένδυση από ενισχυµένο αφρολέξ πάχους τουλάχιστον 5cm 
- Τοποθέτηση 
Β) Στην προµήθεια δύο µεταλλικών ορθοστατών (σετ) για βόλεϊ µε δίκτυ για το  Γυµνάσιο Νέας Ερυθραίας .  
- Μεταλλικός σωλήνας βαρέως τύπου διαµέτρου 89mm 
- Συνολικό ύψος 2,84m 
- ∆υνατότητα ρύθµισης για ανδρικό, γυναικείο και παιδικό 
- ∆ίχτυ µε σχοινί πάχους 2mm & µάτι 10χ 10 εκ. 
- ∆ιαστάσεις ~  9,50m x 1,00m 
- Πολυαιθυλένιο στριφτό µε κόµπους 
- Περιµετρικά µε pvc φάσα 
- ∆έσιµο µε συρµατόσχοινο 
- Τοποθέτηση 
Γ) Στην προµήθεια ενός τραπεζιού πινγκ – πονγκ για το 2ο Λύκειο Κηφισιάς . 
- Αναδιπλούµενο τραπέζι µε δύο κινήσεις 
- ∆ιαστάσεις 2,74 (µήκος)µ  χ 1,525µ  (πλάτος) χ 0,76µ (ύψος)   
- Υλικό µελαµίνης  ~  20 χιλιοστά πάχος 
- Περιµετρικά ενισχυµένο µε πλαίσιο αλουµινίου πάχους 3εκ. 
- Ρυθµιζόµενο ύψος ποδιών και ρόδες για µεταφορά 
- Περιλαµβάνει δίχτυ µε ενσωµατωµένα στηρίγµατα στα πλαϊνά  
- Κλείδωµα ασφαλείας 8 σηµείων για ασφάλεια κατά το άνοιγµα/κλείσιµο 
- Λεπτοµερείς οδηγίες συναρµολόγησης  
- Τοποθέτηση 
 
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 ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 1.364,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
 
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 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

  ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 


