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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 προστατευτικών 
καλυµµάτων για σχολεία του ∆ήµου Κηφισιάς, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή: 
 
α)Στην προµήθεια οκτώ  προστατευτικών (τέσσερα ζεύγη) για τις µπασκέτες του 3ου, 6ου του 5ου  ∆ηµοτικού Κηφισιάς και 
του σχολικού συγκροτήµατος του 2ου – 3ου ∆ηµοτικού Νέας Ερυθραίας (δύο προστατευτικά / σχολείο).  
- 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 
- Επενδυµένο εξωτερικά µε συνθετική δερµατίνη αδιάβροχη, υψηλής αντοχής  
- Εσωτερική επένδυση από ενισχυµένο αφρολέξ πάχους τουλάχιστον 5cm 
- Τοποθέτηση 
 
β)Στη προµήθεια δύο προστατευτικών (ζευγάρι)στρωµάτων κάθετων δοκαριών του µίνι ποδοσφαίρου του 5ου ∆ηµοτικού 
Κηφισιάς. 
- Υψος 2,00 µέτρων περίπου 
- Σύστηµα πρόσδεσης µε αυτόδετο ιµάντα velcro δύο σηµείων. 
- Εσωτερική διάµετρος Φ9 
- Επενδυµένο µε συνθετική δερµατίνη αδιάβροχη υψηλής αντοχής 
- Εσωτερική επένδυση από αφρώδες πλαστικό πάχους τουλάχιστον 5cm 
- Τοποθέτηση    
 
γ) Στην προµήθεια και τοποθέτησης δύο µεταλλικών στεφανιών µε δίχτυ για τις µπασκέτες του 3ου – 9ου Νηπιαγωγείου 
Κηφισιάς.   
 
Η εν λόγω προµήθεια θα καλύψει πάγιες  ανάγκες των σχολείων. 
 
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 προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 3.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 2/12/2017  
 
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, κ. Θηβαίου Λώρα. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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