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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 
φωτοτυπικού µηχανήµατος για τις ανάγκες του Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας, σύµφωνα µε την παρακάτω 
περιγραφή. 
 
Η παρούσα αναφέρεται στην προµήθεια χρωµάτων αντιγκράφιτι για τη προστασία των σχολικών κτιρίων της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.  
Το αντιγκράφιτι υλικό θα είναι κατάλληλο για εφαρµογή σε επιφάνειες από µπετόν, σοβά, γυψοσανίδα, 
τσιµεντοσανίδα, ξύλο, µέταλλο και αλλά υλικά επιφανειών των σχολείων και είναι βασισµένο στην 
πολυουρεθάνη. 
Με το βερνίκι αντιγκράφιτι θα δηµιουργείται ένας στεγανωτικός χωρίς πόρους, ελαστικός και σκληρός υµένας ο 
οποίος δεν θα επιτρέπει σε γκράφιτι διάφορα σπρέι, µαρκαδόρους κ.α να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του 
χρώµατος και της επιφάνειας που θέλουµε να προστατεύσουµε ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ο καθαρισµός 
τους. 
Το υλικό αντικράφιτι θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

- Αντοχές µηχανικές , χηµικές στην ακτινοβολία στο πλύσιµο. 
- Απόδοση >3,00τ.µ /λίτρο 
- Συσκευασία > 3λίτρων 
- Χρόνος στεγνώµατος > 45 λεπττών 
- Επιφάνεια χρήσης : µπετόν, σοβά, γιψοσανίδα, τσιµεντοσανίδα, ξύλο, µέταλλο. 

      
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισµένων εργοστασίων που έχουν καλή φήµη 
στην Ελληνική αγορά µε εγγύηση δύο ετών 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 3.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία 24/3/2018  
 
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 
 

  ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 


