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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 
και τοποθέτησης απορροφητικών κουρτινών για τις ανάγκες του Λυκείου Ν. Ερυθραίας, σύµφωνα µε την 
παρακάτω περιγραφή: 
Θέµα : Εισήγηση προµήθειας κουρτινών και µηχανισµών για το αµφιθέατρο του  Αναξαγόρειου Λύκειου Ν. 
Ερυθραίας. 
 
Μετά από έλεγχο των ηχητικών µηχανηµάτων και επίσκεψη ηλεκτρονικού τεχνικού διαπιστώθηκαν και 
ακολούθησε τεχνική µελέτη – εφαρµογή όπου θα επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία την ηχητική εγκατάσταση της 
αίθουσας εκδηλώσεων του Λυκείου. 
 
Προϋπόθεση είναι να τοποθετηθούν κουρτίνες στο µήκος του τοίχου στο πίσω µέρος της αίθουσας ώστε να 
µειωθεί η αντανάκλαση και η ηχώ. Έτσι θα έχουµε πλήρη αποτελέσµατα της ηχητικής κάλυψης χωρίς 
προβλήµατα. 
 
Περιγραφή Ποσότητα /Μ.Μ Τιµή µονάδας Συνολική αξία 
 Ύφασµα Ισπανίας 295gr/m2 54m x 13,30€       718,20€ 
Μηχανισµός βαρέως τύπου µε ροδάκια  27m x 9,80€ 264,60€ 
Ραφή υφάσµατος  54m x 3,50€ 189,00€ 
Τοποθέτηση κουρτίνας- µηχανισµού  54m x 2,50€ 135,00€ 

Συνολικά εκτιµώµενο κόστος   1.620,43€ µε  ΦΠΑ. 
 
Η εν λόγω προµήθεια θα καλύψει πάγιες ανάγκες 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 1.306,80€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία προσφορών: 27/11/2017 
 
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: defterovathmia_se@kifissia.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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