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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 παράγοντες την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας µε τοποθέτηση 
καθρεπτών για του προθάλαµους των τουαλετών του 2ου Γυµνασίου και Λυκείου Κηφισιάς, του 3ου Γυµνασίου 
Κηφισιάς και του Γυµνασίου Ν. Ερυθραίας, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται για την ανάγκη προµήθειας τεµαχίων καθρεπτών τοίχου όπως και 
συµπληρωµατικών υλικών για την άριστη τοποθέτησή τους, για τις ανάγκες επισκευής  χώρων στο  Γυµνασίο Ερυθραίας 
που βρίσκεται επί της οδού  Ελ.Βενιζέλου 173 της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερυθραίας, το 2ο Γυµνάσιο/Λύκειο που βρίσκεται 
επί των οδών Όθωνος και Πυθαγόρα και στο 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς επί της οδού Πατρών 13 στην ∆ηµοτική Ενότητα 
Κηφισιάς του ∆ήµου Κηφισιάς.  
Συγκεκριµένα απαιτούνται τα ακόλουθα: 
1. Γυµνάσιο Ερυθραίας: 

Προµήθεια 2 τεµαχίων καθρεπτών διάστασης 1,70m x 0,70m έκαστος για τους προθαλάµους των WC στους χώρους 
υγιεινής της ΑΠΧ του διδακτηρίου. 

2. 2ο Γυµνάσιο/Λύκειο Κηφισιάς: 
Προµήθεια 2 τεµαχίων καθρεπτών διάστασης 1,80m x 0,70m (WC κοριτσιών) και 1,60m x 0,70m  (WC αγοριών) για 
τους προθαλάµους στους χώρους υγιεινής στον Α΄όροφο του διδακτηρίου. 

3. 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς: 
Προµήθεια 4 τεµαχίων καθρεπτών διάστασης 2,00m x 0,70m έκαστος για τους προθαλάµους των WC στους χώρους 
υγιεινής του διδακτηρίου. 

 
Οι καθρέπτες τοίχου θα είναι πάχους 4mm µε τελείωµα ροντέ, κοµµένος µε ασφαλές τελείωµα περιµετρικά και θα 
τοποθετηθεί µε ισχυρή κόλλα επί έτοιµης επιφάνειας επενδυµένης µε πλακίδια. Στο τίµηµα περιλαµβάνεται η ακριβής 
επιµέτρηση των τεµαχίων πριν την τοποθέτηση των τεµαχίων, η προµήθεια, η τοποθέτηση καθώς και η µεταφορά όλων 
των απαραίτητων Υλικών στο Χώρο. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Προµήθεια καθρεπτών τοίχου µε την 

τοποθέτηση  
10,36m² 105,00ευρώ/m² 1.087,80 ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 1.087,80 ευρώ 

ΦΠΑ (+24%) 261,07 ευρώ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.348,87 ευρώ 

 
Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προµήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών 

(όπου δεν περιγράφονται) και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών, λαµβάνοντας όλα τα κατάλληλα µέσα προστασίας των 
εργαζοµένων κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του, όπως αυτά καθορίζονται 
από την παρούσα Τεχνική Έκθεση. 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης διαλογής, αµεταχείριστα και θα παραδοθούν µετά τις εργασίες πάκτωσής τους και 
σύνδεσής τους σε άριστη κατάσταση και λειτουργία. 

Πιθανή βλάβη που τυχόν προκληθεί στα υλικά µε υπαιτιότητα των εργαζοµένων στο έργο, ο ανάδοχος οφείλει να 
την αποκαταστήσει. 

 Επίσης, µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή των υλικών ο ανάδοχος θα προσκοµίσει Γραπτή Εγγύηση για τα 
υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν, διάρκειας 2 ετών (εξαιρουµένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγµένα  
προκληθούν από βανδαλισµούς ή κακή χρήση).  
 

Ο Συντάξας 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



Κωνσταντίνος Τζώρτσος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 18/01/2021  
 
Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να 
αποσταλούν µέχρι την καταλυτική ηµεροµηνία. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 


