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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 
και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας για 2ου Νηπιαγωγείου Ν. Ερυθραίας, σύµφωνα µε την παρακάτω 
περιγραφή: 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων ασφαλείας πάχους 4cm. στον αύλειο χώρο του 2ου Νηπιαγωγείου 
∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας, για την προστασία των νηπίων. 
Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν επίστρωση από πρωτογενές κόκκους EPDM (έγχρωµους - 
ανεξίτηλα χρωµατισµένους - κόκκους ελαστικού - υλικού) ή ισοδύναµο υλικό που να ικανοποιεί το κανονισµό 
REACH, τουλάχιστον 1 εκ., ενώ το υπόλοιπο πάχος του πλακιδίου θα πρέπει να είναι από ανακυκλωµένους 
κόκκους ελαστικού, υδατοπερατά. 
Η πάνω επιφάνεια των πλακιδίων θα είναι λεία, πορώδης, και το κυριότερο αντιολισθητική, ενώ η κάτω πλευρά 
τους θα είναι ειδικά διαµορφωµένη προκειµένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων. Τα πλακίδια 
ασφαλείας θα πρέπει να τοποθετηθούν µε χρήση κόλλας σε επιφάνεια από σκυρόδεµα, θα πρέπει να φέρουν 
οπές και πλαστικούς πύρους σύνδεσης, στα πλαϊνά των πλακιδίων, για να συνδέονται στέρεα µεταξύ τους. 
Ο κατασκευαστής των πλακιδίων ασφαλείας θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 και ISO 14001 
και το δάπεδο να είναι πιστοποιηµένο κατά ΕΝ 1176-1(2017), ΕΝ 1177 (2018) και ΕΝ71-3 (2013). 
Κατά την προσφορά, το πάχος των πλακιδίων θα πρέπει να καθορίζεται µε ακρίβεια από το πιστοποιητικό 
διαπιστευµένου φορέα που θα αναγράφει το κρίσιµο ύψος που αντιστοιχεί στο πάχος του προσφερόµενου 
δαπέδου βάσει του προτύπου ΕΝ 1177. 
 
Η  συνολική επιφάνεια κάλυψης θα είναι 80 τ.µ. 
Ενδεικτική τιµή 55 € ανά τ.µ. 
Σύνολο 55 Χ 80 =4.400,00 €. 
Σύνολο µε Φ.Π.Α. 5.456,00 € συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης και της κατασκευής της βάσης υπόβασης.  
 

Ο Συντάξας 
Κωνσταντίνος Τζώρτσος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
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. 
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. 
 
Η προσφορά θα έχει ξεχωριστά τη προµήθεια και την εργασία 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 9.424,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη 
θα καλυφθεί από την επιχορήγηση του ΣΑΤΑ.   
 
Καταλυτική ηµεροµηνία 02/10/2020 (ώρα 15:00)  
 
Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, 
Κηφισιά) και θα παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικώς θα 
είναι σε συστηµένο φάκελο και θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ηµεροµηνία. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 

 


