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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 
κουρτινών, για τις ανάγκες του 1ου ∆ηµοτικού Ν. Ερυθραίας, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή: 
 

Η παρούσα αναφέρεται στην προµήθεια κουρτινών για τις ανάγκες του 1ο ∆ηµοτικού Νέας Ερυθραίας. Η εν 
λόγω προµήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του σχολείου το οποίο έχει µεταστεγαστεί σε χώρους του 3ου 
Γυµνασίου Κηφισιάς. 
Οι προδιαγραφές θα είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του ΚΤΥΠ  και θα πρέπει να περιλαµβάνουν τα 
ακόλουθα: 

 Αδιαφανή ρολοκουρτίνα (roll – up blinds) για κάλυψη παραθύρων. Η αντίθετη πλευρά θα είναι άσπρου 
χρώµατος ώστε  
 να επιτυγχάνεται η αντανάκλαση της ηλιακής ενέργειας και να αποφεύγεται η υπερθέρµανση των αιθουσών. 
 Θα είναι τύπος µε στόρια ελαφρύς και εύκαµπτος µε µηχανισµό ώστε να επιτυγχάνεται µε ευκολία το 
ανέβασµα και  
 κατέβασµα τους ανάλογα µε τις ανάγκες προφύλαξης της αίθουσας από τον ήλιο ή την αύξηση της 
φωτεινότητας και 
 τον αερισµό του χώρου. Το υλικό θα πρέπει να έχει αντοχή στη θερµότητα ώστε να επιτυγχάνεται 
επιβράδυνση στη 

φωτιά καθώς και να είναι αντιβακτηριακή κάλυψη ώστε να είναι   ιδανικό για ευαίσθητο περιβάλλον όπως 
νοσοκοµεία οίκους ευγηρίας και σχολεία. 
- Ανάγκες σχολείου σύµφωνα µε τις χρησιµοποιούµενες αίθουσες: ∆εκαέξι  (16) ρολοκουρτίνες  
- Αναλυτικά   
Τάξη Α1  
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,75τ.µ  χ 1,60τ.µ 
1 ρολοκουρτίνα blackout διαστάσεων 1,65τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Τάξη Α2  
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,30τ.µ  χ 1,60τ.µ 
1 ρολοκουρτίνα blackout διαστάσεων 1,75τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Τάξη Β1  
6 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,75τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Τάξη Β2  
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,80τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Τάξη Γ1  
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,75τ.µ  χ 1,60τ.µ 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,73τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Τάξη Γ2  
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,70τ.µ  χ 1,60τ.µ 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,73τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Τάξη ∆1 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,73τ.µ  χ 1,60τ.µ 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,75τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Τάξη ∆2 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 2,15τ.µ  χ 1,60τ.µ 
1 ρολοκουρτίνα blackout διαστάσεων 1,45τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Τάξη Ε1 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,76τ.µ  χ 1,60τ.µ 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,73τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Τάξη Ε2 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,75τ.µ  χ 1,60τ.µ 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,73τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Τάξη Στ 1 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,75τ.µ  χ 1,60τ.µ 
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2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,70τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Τάξη Στ 2 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,75τ.µ  χ 1,60τ.µ 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,70τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Αίθουσα πληροφορικής  
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 2,15τ.µ  χ 1,60τ.µ 
1 ρολοκουρτίνα blackout διαστάσεων 1,45τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Αποθήκη 
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,65τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Γραφείο Υποδιεύθυνσης  
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,65τ.µ  χ 1,60τ.µ 
Γραφείο ∆ιεύθυνσης  
2 ρολοκουρτίνες blackout διαστάσεων 1,65τ.µ  χ 1,60τ.µ 
- Χρωµατισµός επιλογής κατόπιν συνεννοήσεως µε τη ∆/νση του σχολείου 
- Τοποθέτηση   

 
Εκτιµώµενο κόστος έως 4.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 5/12/2018  
 
Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) 
είτε να αποσταλούν µέχρι την καταλυτική ηµεροµηνία στο emai: protovathmia_se@kifissia.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
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