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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 υλικών µε την 
τοποθέτηση για την επισκευή του δαπέδου στο εργαστήριο Βιολογίας του 1ου Λυκείου Κηφισιάς, σύµφωνα µε την 
παρακάτω περιγραφή. 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν σύστασης της Υγειονοµικής Υπηρεσίας και αφορά στην επισκευή 
του δαπέδου  του εργαστηρίου Βιολογίας στο 1ο Λύκειο Κηφισιάς επί της οδού Λεβίδου 42 της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Κηφισιάς του ∆ήµου Κηφισιάς. Το έργο κρίνεται απαραίτητο καθώς στον εν λόγω χώρου διαπιστώθηκαν σοβαρές βλάβες 
και φθορές στην επιφάνεια του δαπέδου λόγω παλαιότητας και χρήσης.  
 
Συγκεκριµένα απαιτείται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 
• Αποµάκρυνση του κινητού εξοπλισµού των χώρων. 
• Αποξήλωση του Υφιστάµενου πλαστικού ∆απέδου του χώρου. 
• Οµαλοποίηση των δαπέδων και εφαρµογή υλικού τοπικού στοκαρίσµατος  όπου απατείται 
• Αστάρωµα δαπέδου 
• Εφαρµογή κατάλληλης µαγνητικής κόλλας είτε κόλλας δύο συστατικών σε χώρους όπου απαιτείται λόγω σηµαντικής 

παρουσίας υγρασιών. 
• Τοποθέτηση δαπέδου τύπου Linoleum σε ρολό και θερµική αρµολόγηση µε κορδόνι µεταξύ των ενώσεων αυτού. 
• Επικόλληση προφίλ αλουµινίου στις εισόδους των χώρων. 
• Αποµάκρυνση όλων των υλικών και συσκευασιών από τους χώρους ώστε να παραδοθούν καθαροί και έτοιµοι προς 

χρήση. 
 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευµένους και έµπειρους τεχνίτες. 

 
Όσον αφορά τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την τελική επίστρωση, για την κάλυψη των αναγκών 

και της χρήσης των αναφερθέντων χώρων έχουν επιλεγεί τα ακόλουθα υλικά:  
Υψηλών προδιαγραφών πιστοποιηµένο οµοιογενές δάπεδο Linoleum πάχος 2,5mm σε ρολά φάρδους 2 µέτρων 
βαριάς επαγγελµατικής χρήσης (κατάλληλο για εκπαιδευτήρια και κέντρα περίθαλψης), σε απόχρωση επιλογής της 
υπηρεσίας µας. Το υλικό θα πρέπει  να είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους όπου τοποθετούνται καρέκλες µε ροδάκια, 
η εµφάνιση του να παραµένει αναλλοίωτη για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ηχοαπορροφητικό,  αντιολισθητικό (ελάχιστο R9), 
µε αντιβακτηριδιακή επίστρωση, αντιστατικό (<2kV) και βραδύκαυστο (Class Cfl-S1 κατά EN 13501-1). Να µην περιέχει 
φορµαλδεϋδη, βαρέα µέταλλα, να είναι χαµηλό σε VOC (σύµφωνα µε τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα) και 100% 
ανακυκλώσιµο. 
 
Η τελική επιλογή του προϊόντος θα γίνει µετά από επίδειξη δειγµάτων µε τις καθορισµένες προδιαγραφές. 

 
Ο δυνητικός ανάδοχος του έργου οφείλει µε την κατάθεση της οικονοµικής του προσφοράς, να συνυποβάλλει τα 

τεχνικά φυλλάδια µε τις προδιαγραφές των υλικών που προτίθεται να προµηθεύσει προκειµένου να εξακριβωθεί από την 
Υπηρεσία ότι καλύπτονται οι προκαθορισµένες απαιτήσεις και να µπορεί να παρέχει ευρεία γκάµα χρωµατολογίου (άµεσα 
διαθέσιµη ή κατόπιν παραγγελίας µέγιστου χρονικού διαστήµατος 20 ηµερών). Τα συµπληρωµατικά είδη (αστάρια, κόλλες 
κλπ) θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το έργο, πιστοποιηµένα και να διατίθενται ευρέως στην ελληνική αγορά.  

 
Κατά την κοστολόγηση του έργου έχει ληφθεί υπόψη η φθορά του υλικού κατά την εφαρµογή και 

περιθώριο σφάλµατος +10% της υπολογισµένης επιφανείας. 
Στο τίµηµα περιλαµβάνεται κάθε είδους συµπληρωµατικό υλικό απαραίτητο για την άριστη τοποθέτηση 

του τελικού υλικού επικάλυψης όπως κόλλες, κορδόνια αρµολόγησης, υλικά για διαµορφωτική γωνιά ή 
σοβατεπί κλπ, ο καθαρισµός και προετοιµασία του υφιστάµενου δαπέδου, η τοποθέτηση καθώς και η µεταφορά 
των υλικών στο χώρο. 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

Α/Α  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ν.Π.∆.∆. 
∆ιονύσου & Μυρσίνης 

145 62, Κηφισιά 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
Οµοιογενές οικολογικό δάπεδο 

Linoleum πάχος 2,5mm σε 
ρολά φάρδους 2m 

80m² 15,00ευρώ/m² 1.200,00 ευρώ 

2 Οµαλοποιητικό ταχείας πήξεως 
για τοπικό στοκάρισµα 

8kg 10,00ευρώ/kg 80,00 ευρώ 

4 Κόλλα δαπέδων µαγνητική 2 δοχεία των 15lt 100,00ευρώ/τεµ 200,00 ευρώ 

5 Γωνιές/ προφίλ αλουµινίου  1 τεµάχια των 2,70m 6,00ευρώ/m 6,00 ευρώ 

6 Αποξήλωση Υφιστάµενου 
πλαστικού δαπέδου 80 m² 3,00ευρώ/ m² 240,00 ευρώ 

8 Τοποθέτηση υλικών 80m² 5,00ευρώ/m² 400,00 ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.126,00 ευρώ 

ΦΠΑ 510,24 ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.636,24 ευρώ 

 
Ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την συσκευασία, φόρτωση, µεταφορά και 

παράδοση των προς προµήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από 
υπαιτιότητά του στα υλικά µέχρι και την παράδοση. Σε περίπτωση βλάβης υπαιτιότητάς του, οφείλει να 
αποκαταστήσει τη ζηµιά στο ακέραιο.  

Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα καθαριστεί και θα αποµακρυνθούν τυχόν υπόλοιπα υλικών και 
συσκευασιών ώστε ο χώρος να παραδοθεί έτοιµος προς χρήση. Επίσης, µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή 
του Έργου ο ανάδοχος θα προσκοµίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν 
διάρκειας 5 ετών (εξαιρουµένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγµένα  προκληθούν από βανδαλισµούς ή άλλα 
φυσικά αίτια πχ  πληµµύρες κλπ). 

Ο Συντάξας 
Κωνσταντίνος Τζώρτσος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Καταλυτική ηµεροµηνία 15/01/2021 (15.00)  
 
Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, 
Κηφισιά) µέχρι την καταλυτική ηµεροµηνία. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

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

 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 


