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Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 
 
Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβαθµιασ Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 
120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονοµικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας υλικών για την 
ανακατασκευή των γηπέδων στο 1ο Γυµνάσιο - Λύκειο, 2ο Γυµνάσιο – Λύκειο και 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς, 
σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή: 
 
Αντικείµενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η προµήθεια υλικών για διάστρωση στον αύλειο χώρο του 
γηπέδου µπάσκετ και βόλεϊ του 1ου Γυµνασίου – Λυκείου εµβαδού 500 τ.µ και 220 τ.µ αντίστοιχα, του γηπέδου 
µπάσκετ και βόλεϊ  του 2ου Γυµνασίου – Λυκείου εµβαδού 480 τ.µ και 220 τ.µ αντίστοιχα και του γηπέδου 
µπάσκετ και βόλεϊ  του 3ου Γυµνασίου εµβαδού 490 τ.µ και 250 τ.µ αντίστοιχα ώστε να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο χώρο αυτό είτε στο διάλλειµα είτε κατά το 
παιχνίδι τους στο µπάσκετ και στο βόλεϊ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η προµήθεια των παρακάτω υλικών: 
1. Ασφαλτικό γαλάκτωµα για την εξοµάλυνση της επιφάνειας του δαπέδου.  
2. Συγκολλητική ρητίνη και αστάρι για τα προβληµατικά σηµεία του δαπέδου. 
3. Χρωµατιστές και συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άµµος (κοκκοµετρίας 0,1mm – 0,2mm) για την 

επικάλυψη του δαπέδου. 
4. Ελαστικό ακρυλικό χρώµα για τη διαγράµµιση του αύλειου χώρου. 
 
Προεκτιµώµενο κόστος της προµήθειας 2.160 τ.µ Χ 9,00€ /τ.µ = 19.440,00 πλέον ΦΠΑ. 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν από το συνεργείο του ∆ήµου.    
    
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές. 
 
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. 
 
Προεκτιµώµενο κόστος της προµήθειας : 576m2 X 10€ /m2 = 24.105,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 11/6/2018  
 
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: defterovathmia_se@kifissia.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
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