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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 ηλεκτρολογικού υλικού 
για τα σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή: 
- Λάµπες φθορίου 0,60 18W. 
- Λάµπες φθορίου 1,20 36W. 
- Λάµπες φθορίου 1,50 58W.  
- Λάµπες led E 27 7 W 
- Πρίζες εσωτερικού χώρου χωνευτές σούκο. 
- ∆ιακόπτες απλούς 
- ∆ιακόπτες κοµιτατερ 
- Φωτιστικά σώµατα 2 *36 W φθορίου  ή panel led 120*0,25 , 40W χωνευτά 
- Φωτιστικά σώµατα 2 *36 W φθορίου  ή panel led 120*0,25 , 40W εξωτερικά 
- Φωτιστικά σώµατα 4 *18 W φθορίου  ή panel led 60*60, 40W χωνευτά 
- Φωτιστικά σώµατα 4 *18 W φθορίου  ή panel led 60*60, 40W εξωτερικά  
- Καλώδιο δικτύου UTP κατηγορίας 5 Η’ 6 
- Καλώδιο 3*1,5 
- Καλώδιο 3*2,5 
- Προβολείς led 50W 
- Προβολείς led 100W 
- Προβολείς led 150W 
- Υλικά πίνακα 
- Χρονοδιακόπτες ράγας µε εφεδρεία 
- Ασφάλειες αυτόµατες 16 Α 
- Ασφάλειες αυτόµατες 20 Α 
- Ασφάλειες αυτόµατες 25 Α 
- Ασφάλειες αυτόµατες 35 Α 
- Ασφάλειες αυτόµατες 63 Α 
- ∆ιακόπτες  αυτόµατοι 40 Α 
- ∆ιακόπτες  αυτόµατοι 63 Α 
- Ενδεικτικές λυχνίες ράγας 
- Καλώδιο 5*16 mm NYY 
- Καλώδιο 3*16 mm NYY 
- Ρελέ διαρροής 4*63 

Α, 0,33mΑ 
- Χαλκό αγωγό 25mm 
- Ηλεκτρόδια γείωσης 
- Σφιγκτήρες γείωσης 
 
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. 
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα περί ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 10.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 13/5/2017  
 
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 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 


