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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, στους οικονοµικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας προµήθεια 
οργάνων φυσικής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 2ου ∆ηµοτικού Νέας Ερυθραίας, σύµφωνα µε την παρακάτω 
περιγραφή: 
 
Η παρούσα αναφέρεται στο υπ’ αρ. 88/2018 έγγραφο της ∆/νσης του 2ου ∆ηµοτικού Νέας Ερυθραίας σύµφωνα 
µε το οποίο αιτείται την προµήθεια οργάνων εργαστηρίου για τις ανάγκες του µαθήµατος της Φυσικής. 
Στο ανωτέρω έγγραφο αναφέρονται τα απαιτούµενα όργανα εργαστηρίου µε τις ενδεικτικές τιµές που είναι τα 
κάτωθι:   
 

Όργανο εργαστηρίου  Ενδεικτική τιµή 
Πεταλοειδής µαγνήτης 100 mm µε 
οπλισµό 

7,20 € 

Μαγνήτες δακτύλιοι αιωρούµενοι 
(συσκευή µαγνητικής απώθησης)  

11,70€ 

Μοριακές πυξίδες σετ 10τεµ 8,90 € 

Μαγνητική βελόνα 150mm µε βάση 6,50 € 
Οθόνη επίδειξης φάσµατος µαγνητικού 
πεδίου  36,00 € 

Ηλεκτροσκόπιο  27,90 € 

∆ιακόπτης µαχαιρωτός απλός 5,40 € 

Λυχνιολαβή  (2 τεµάχια) 2,00 € 

Λαµπάκι (2 τεµάχια) 0,60 € 

Καλώδια κροκοδειλάκια ζεύγος (3 τεµ.) 2,70 € 

Μπαταρία πλακέ 4,5V (2 τεµάχια) 3,20 € 

∆υναµό χειρός ΑC/DC 59,90 € 
Θερµόµετρο εργαστηρίου -10 έως 110 C 
(2 τεµάχια) 7,00 € 

Ποτήρι ζέσης 250ml 4,20 € 

Ογκοµετρική φιάλη 500ml µε πώµα 6,90 € 

Φακός συγκλίνων  2,80 € 

Φακός αποκλίνων  2,80 € 

∆ίσκος Νεύτωνα χειροκίνητος  36,00 € 

∆οχείο λίτρου µε καπάκι 2,60 € 
∆ιάταξη µετατροπής ηλιακής ενέργειας 
σε κινητική  

44,00 € 

Συσκευή ανάλυσης και σύνθεσης λευκού 
φωτός   

19,90 € 

∆ιαπασών πλήκτρο  5,00 € 

∆υναµόµετρο 5 Ν 6,30 € 

∆υναµόµετρο 10 Ν 6,30 € 

Σετ 4 ελατηρίων µε άγκιστρα  8,00 € 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



Κεκλιµένο επίπεδο – τριβόµετρο 
Περιλαµβάνει :  
- ορθοστάτη (πλήρη µε βάση µεταλλική 
µε βάση) 
- σύνδεσµο 
- ξύλινο επίπεδο µε τροχαλία στη µία  
  πλευρά 
- µετροταινία στο πλάι του ξύλινου  
  τριβοµέτρου 
- δυναµόµετρο 
- σετ µαζών  
- ξύλινο κύλινδρο 
- ξύλινο παραλληλόγραµµο µε 3 θήκες  
  για σταθµά   

64,90 € 

Σετ 4 µεταλλικών κύβων µε άγκιστρο  33,30 € 

Ζυγός σύγκρισης πλαστικός µε στάθµα 40,00 € 
Σετ 6 πλαστικών διάφανων 
ογκοµετρικών ποτηριών 9,90 € 

Πεχαµετρικές ταινίες σετ 100τεµ.  11,20 € 

Σύνολο                 483,10€ 
 
 
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 600,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%,  
 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 10/6/2018  
 
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: protovathmia_se@kifissia.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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