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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 παράγοντες, την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας και τοποθέτησης, 
κλειδαριών ασφαλείας, πορτών και κιγκλιδωµάτων για τις ανάγκες του 1ου, 2ου & 3ου ∆ηµοτικού σχολείου Νέας Ερυθραίας, 
σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά για προµήθεια σιδηρικά υλικά στο 2ο και 3ο ∆ηµοτικό της Νέας Ερυθραίας και 1ο ∆ηµοτικό µετά 
από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Μηχανικό ∆ιονύσιο Μεταξά και µαζί µε τα αιτήµατα των σχολείων τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά έχουν ως εξής : 
 
2ο και 3ο ∆ηµοτικό Νέας Ερυθραίας 13 µέτρα χ 2,10 µέτρα ύψος κιγκλιδώµατα στο προαύλιο χώρο του σχολείου που θα 
αποτελούνται : 
• Τα κάθετα και τα οριζόντια θα είναι 20 χ 20 χ 3 χιλ. κοιλοδοκός 
• Κολώνες στήριξης θα είναι 60 χ 60 χ 3 χιλ. κοιλοδοκός 
Η τιµή να ανέρχεται στα 220,00€ το µέτρο (13 µέτρα χ 220,00€ : 2.860,00€) 
 
1ο ∆ηµοτικό Νέας Ερυθραίας 11 ασφάλειες παραθύρων διαστάσεων 1,22 ύψος χ 3,50 φάρδος εξωτερικά στα παράθυρα 
των αιθουσών που θα αποτελούνται από : 
• Περιµετρικά θα αποτελούνται από 40 χ 40 χ 3χιλ. κοιλοδοκός 
• Τα κάθετα θα αποτελούνται από 20 χ 20 χ 3χιλ. κοιλοδοκός  
• Βαµµένες πράσινες 
 Η τιµή ανέρχεται στα 740,00€ το τεµάχιο (11 τεµάχια χ 740,00€ : 8.140,00€) 
 
1ο ∆ηµοτικό Νέας Ερυθραίας 1 τεµάχιο πόρτα δίφυλλη εσωτερικά του σχολείου διαστάσεων 2,50ύψος χ 1,55 φάρδος που 
θα αποτελούνται από : 
• Περιµετρικά και εσωτερικά  θα αποτελούνται από 40 χ 40 χ 3χιλ. κοιλοδοκός 
• Και εξωτερικά θα αποτελείται και από τις δύο µεριές από λαµαρίνα ίσια µαύρη 2 χιλιοστών  
• Με λουκέτο   
• Βαµµένη πράσινη 
 Η τιµή ανέρχεται στα 1.520,00€ το τεµάχιο (1 τεµάχια χ 1.520,00€ : 1.520,00€) 
 
 1ο ∆ηµοτικό Νέας Ερυθραίας 1 τεµάχιο πόρτα δίφυλλη εξωτερικά του σχολείου διαστάσεων 2,00ύψος χ 1,68 φάρδος που 
θα αποτελούνται από : 
• Περιµετρικά  θα αποτελείται από 40 χ 40 χ 3χιλ. κοιλοδοκός 
• Τα κάθετα θα αποτελούνται από 20 χ 20 χ 3χιλ. κοιλοδοκός   
• Με λουκέτο   
• Βαµµένη πράσινη 
 Η τιµή ανέρχεται στα 1.180,00€ το τεµάχιο (1 τεµάχια χ 1.180,00€ : 1.180,00€) 
 
1ο ∆ηµοτικό Νέας Ερυθραίας 33  τεµάχια κλειδαριές και 33 τεµάχια πόµολα για τις εσωτερικές πόρτες του σχολείου στις 
αίθουσες: 
• Κλειδαριές θα είναι νούµερο 45 
• Πόµολα απλά  
Η τιµή για τις κλειδαριές ανέρχεται στα 43,00€ το τεµάχιο (33τεµάχια χ 43,00€ : 1.419,00€) 
Η τιµή για τα πόµολα ανέρχεται στα 14,00€ το τεµάχιο (33τεµάχια χ 14,00€ : 462,00€) 
 
1ο ∆ηµοτικό Νέας Ερυθραίας 17 µέτρα χ 1,50 µέτρα ύψος κιγκλιδώµατα στον προαύλιο χώρο που θα αποτελούνται :   
• Τα κάθετα και τα οριζόντια θα είναι 20 χ 20 χ 3 χιλ. κοιλοδοκός 
• Κολώνες στήριξης θα είναι 60 χ 60 χ 3 χιλ. κοιλοδοκός 
• Βαµµένα µε διάφορους χρωµατισµούς. 
Η τιµή να ανέρχεται στα 180,00€ το µέτρο (17 µέτρα χ 180,00€ : 3.060,00€) 
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1ο ∆ηµοτικό Νέας Ερυθραίας 6 τεµάχια πορτών εσωτερικά του σχολείου διαστάσεων 2,19 ύψος χ 0,95 φάρδος που θα 
αποτελούνται από :   
• Περιµετρικά και εσωτερικά  θα αποτελείται από 40 χ 40 χ 3χιλ. κοιλοδοκός 
• Και εξωτερικά θα από αποτελείται και από τις δύο µεριές από λαµαρίνα ίσια µαύρη δύο χιλιοστών  
• Κλειδαριά νούµερο 45 
• Βαµµένες πράσινες. 
Η τιµή ανέρχεται στα 440,00€ το τεµάχιο (6 τεµ. χ 440,00€ : 2.640,00€) 
 
Σύνολο : 21.281,00€ 
ΦΠΑ 24% : 5.107,44€ 
Γενικό σύνολο 26.388,44€ 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία 06/11/2018 (15.00)  
 
Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, 
Κηφισιά) είτε να σταλούν ταχυδριµικώς, µέχρι και τη Τρίτη 06/11/2018 και ώρα 15.00µµ 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193, κ. Λώρα Θηβαίου 
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