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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 την 
τοποθέτηση δύο πινάκων µαρκαδόρου για το 2ο Λύκειο Κηφισιάς, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή: 

 
Η παρούσα αναφέρεται στην προµήθεια  δύο  πινάκων µαρκαδόρου µε λευκό σµάλτο (ασπροπίνακας) για τις ανάγκες του 
2ο 

Λυκείου Κηφισιάς. Οι εν λόγω πίνακες θα αντικαταστήσουν τους πίνακες κιµωλίας (µαυροπίνακες)  οι οποίοι 
θεωρούνται µη λειτουργικοί.  Συγκεκριµένα : 
 
Θα γίνει προµήθεια δεκατριών δύο πινάκων διδασκαλίας µαρκαδόρου για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 2ου Λυκείου  
Κηφισιάς διαστάσεων 120cm X 240cm  (ύψος x µήκος). 
 
Οι προς προµήθεια πίνακες θα έχουν επιφάνεια εργασίας από ειδικό πρεσαρισµένο υλικό µε επίστρωση αρίστης 
ποιότητας σµάλτου µε σηµαντική αντοχή, απουσία πόρων που σβήνει εύκολα και δεν µένουν µελάνια. 
Περιµετρικά της επιφάνειας εργασίας (περιθώριο) θα έχει αλουµίνιο και το πίσω µέρος (πλάτη) του πίνακα θα υπάρχει 
λαµαρίνα (αλουµινένια επένδυση) για µεγαλύτερη αντοχή και προστασία από τυχόν υγρασίες τοίχου. 
Στο αλουµινένιο πλαίσιο θα υπάρχουν βίδες και βάσεις στήριξης για την ανάρτηση του πίνακα στον τοίχο µε τα αντίστοιχα 
ούπα. Επίσης θα έχει και βάση για την τοποθέτηση µαρκαδόρων. 
Οι προς προµήθεια πίνακες θα είναι άριστης ποιότητας, µε πιστοποίηση αντοχής άνω των 5 ετών υπό φυσιολογικές 
συνθήκες µη τοξικοί και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές. 
   
Ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης, µεταφοράς, 
παράδοσης και τοποθέτησης των πινάκων και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του 
στα υλικά και µέχρι την παράδοση. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 380,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 25/01/2021  
 
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 
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