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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 φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας 
για την ανακατασκευή του εδάφους στον αύλειο χώρο του σχολείου (680 m2), για τις ανάγκες του 8ου ∆ηµοτικού 
Κηφισιάς, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή: 
 
Μετά από αίτηµα της ∆/νσης του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κηφισιάς για την ανακατασκευή του εδάφους στον 
αύλειο χώρο του σχολείου (680 m2) ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια της 
παρουσίας τους στον χώρο αυτό είτε στο διάλλειµα είτε κατά το παιχνίδι τους στο µπάσκετ απαιτείται η 
προµήθεια των παρακάτω υλικών: 
Α) Ασφαλτικό γαλάκτωµα για την εξοµάλυνση της επιφανείας του δαπέδου. 
Β) Συγκολλητική ρητίνη και αστάρι για τα προβληµατικά σηµεία του δαπέδου. 
Γ) Χρωµατιστές συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άµµος (κοκκοµετρίας 0,1mm – 0,2mm) για την επικάλυψη του 
δαπέδου. 
∆) Ελαστικό ακρυλικό χρώµα για τη διαγράµµιση του αύλειου χώρου 
Προεκτιµώµενο κόστος της προµήθειας : 680m2 X 10€ /m2 = 6.800,00 πλέον ΦΠΑ 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν από το συνεργείο του ∆ήµου.    
    
Ο Συντάξας  
∆ιονύσης Μεταξάς 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Τεχνική Υπηρεσία ∆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 : 680m2 X 10€ /m2 = 6.800,00 πλέον ΦΠΑ 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 18/2/2018  
 
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 


