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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 δεκατριών  (13) 
πορτών του Γυµνασίου Νέας Ερυθραίας, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά για την προµήθεια πορτών από αλουµίνιο και πάνελ στο Γυµνάσιο Ν. Ερυθραίας 
Μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας και τον Μηχανικό ∆ιονύσιο Μεταξά και µαζί µε τα αιτήµατα του σχολείου τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής: 
Ο σκελετός των πορτών θα είναι από σειρά προφίλ S – 100. 
Τα προφίλ θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα µε πούδρα και πάχος βαφής στα 110mm λευκό χρώµα. 
Η σύνδεση µεταξύ των προφίλ γίνεται µε ειδική γωνία σύνδεσης από κράµα αλουµινίου ΑS – 13 υψηλής αντοχής πάχους 
6 mm η οποία σταθεροποιεί τα προφίλ µεταξύ τους µε ειδικό λαµάκι ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη οπών επί των 
προφίλ γεγονός που δίνει στις πόρτες µεγαλύτερη αντοχή. 
Στο υλικό πλήρωσης των τυφλών σηµείων θα τοποθετηθούν panel. (θα υπάρχουν και τα κατάλληλα µικρό εξαρτήµατα 
αλουµινίου: µεντεσέδες βαρέου τύπου, πόµολα, σύρτες). 
- Πάχος φύλλου αλουµινίου 1,2mm  
- Συνολικό πάχος πάνελ 23-25mm    
13 τεµάχια πορτών αλουµινίου 2,10 ύψος Χ 0,80 πλάτος που η τιµή ανέρχεται στα 500,00€ το τεµάχιο.  
(13τεµ. Χ 500,00€ : 6.500,00€) 
 
Σύνολο 6.500,00€ 
ΦΠΑ 24% : 1.560,00€ 
Γενικό σύνολο: 8.060,00€ 
Η τοποθέτηση θα πραγµατοποιείται από τα συνεργεία του ∆ήµου. 
  

Ο Συντάξας 
∆ιονύσης Μεταξάς 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου 

 
Καταλυτική ηµεροµηνία 12/6/2018 (15.00)  
 
Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, 
Κηφισιά) µέχρι και τη ∆ευτέρα 12/11/2018 και ώρα 15.00µµ 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

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

 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 


