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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, προµήθεια 
και τοποθέτησης κουρτινών για την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων  του Γυµνασίου  Ν. Ερυθραίας, σύµφωνα µε 
την παρακάτω περιγραφή: 
 
Η παρούσα αναφέρεται στην προµήθεια κουρτινών για την αυλαία της σκηνής για  σαράντα τέσσερα παράθυρα- 
φεγγίτες  και οκτώ πόρτες  για την κάλυψη από το ήλιο λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί οι υπάρχουσες. Οι 
διαστάσεις του υφάσµατος που απαιτείται για τα παράθυρα φεγγίτες και τις πόρτες είναι 2,80µ (ύψος) χ 
3,20µ.(µήκος) 12 φύλλων και 1,00µ.(ύψος) χ 5,80µ. (µήκος) 12 φύλλων. Η συνολική προµήθεια κουρτινών που 
απαιτείται για τους φεγγίτες, παράθυρα, και πόρτες του αµφιθεάτρου είναι περίπου 76µ. Οι κουρτίνες θα είναι 
υφάσµατος blackout  χρώµατος επιλογής της ∆/νσης του σχολείου.   
 
Για την αυλαία του αµφιθεάτρου του σχολείου απαιτείται διάσταση υφάσµατος κουρτίνας  3,70µ (ύψος) χ 
8,00µ.(µήκος) δύο φύλλων. Η συνολική προµήθεια κουρτινών που απαιτείται για την αυλαία του αµφιθεάτρου 
είναι περίπου 23µ. Οι κουρτίνες θα είναι υφάσµατος βελούδο χρώµατος επιλογής της ∆/νσης του σχολείου.   
   
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 2.380,11€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία προσφορών: 30/4/2018 
 
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 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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