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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 φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας 
εικοσιτεσσάρων ανεµιστήρων οροφής για την κάλυψη αναγκών του Αναξαγόρειου Λυκείου Νέας Ερυθραίας, 
µετά από τα αιτήµατα  της  ∆/ντριας του σχολείου, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή. 
 
Σύµφωνα µε το κανονισµό εκπόνησης µελετών της υπηρεσίας µας (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε) η εγκατάσταση ανεµιστήρων 
οροφής προτείνεται στη Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και όχι στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε σκοπό την 
αποφυγή κακής χρήσης και ατυχηµάτων. 
Στις σχολικές αίθουσες διδασκαλίας µε εµβαδόν 50 τ.µ προτείνεται η τοποθέτηση δύο ανεµιστήρων οροφής 
ισχύος 50-60 Watt έκαστος ξύλινων λεπίδων µε λειτουργία διακόπτη τοίχου. Εναλλακτικά µπορεί να 
τοποθετηθεί ένας ανεµιστήρας οροφής ανά αίθουσα ισχύος 80-100 Watt. 
Στις αίθουσες διδασκαλίας αποφεύγονται τα πολύ έντονα και πολύ ψυχρά χρώµατα. 
Οι ανεµιστήρες πρέπει να χρησιµοποιούνται σε χώρους που υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα και µόνο κατά 
τη διάρκεια που αυτή πραγµατοποιείται. ∆ιαφορετικά η κίνηση του κινητήρα παράγει θερµότητα χωρίς να 
υπάρχει ψυκτικό όφελος. 
Η κίνηση του ανεµιστήρα δηµιουργεί συνθήκες ψύξης για τους ανθρώπους και όχι για το χώρο. 
Η χρήση ανεµιστήρων µε µεγάλα πτερύγια αυξάνει την ροή του αέρα σε µεγαλύτερες επιφάνειες, µε µικρότερες 
ταχύτητες και µε µικρότερο θόρυβο. 
Οι ανεµιστήρες λειτουργούν αποδοτικότερα όταν τα πτερύγια βρίσκονται 2,5µ. περίπου από το δάπεδο και 
30cm κάτω από την οροφή. 
Αν το ύψος της οροφής ξεπερνάει τα 3µ. πιθανόν να χρειάζεται πρόσθετη ράβδος επιµήκυνσης. 
Το άκρο του πτερυγίου πρέπει να έχει ελάχιστη απόσταση 55cm από τον τοίχο. 
Σε ορθογώνια δωµάτια µε τη µία διάσταση κατά πολύ µεγαλύτερη από την άλλη θα πρέπει να εξετάζεται η 
εγκατάσταση δύο ή και περισσοτέρων ανεµιστήρων έτσι ώστε να είναι οµοιόµορφοι τοποθετηµένοι µεταξύ τους. 
 

 
 Επιφάνεια   
 ∆ωµατίου 

 
Ελάχιστη ∆ιάµετρο Ανεµιστήρα 

9,3  m3   0,90 m 

14,00 m3  1,00  m 

21,00 m3 1,20 m 

35,00 m3 1,30 m 

37,00 m3 Απαιτούνται δύο ανεµιστήρες 
        
Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές  
 

- Ο ανεµιστήρας θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο δύο διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής για καλύτερη 
ρύθµιση της κίνησης του αέρα. 

- Να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τρία πτερύγια. 
- Τα πτερύγια να είναι από ξύλινες λεπίδες (όχι µεταλλικές λόγω επικινδυνότητας) 
- Ελάχιστη παροχή αέρα : 13,500 m3 / h  
- Μοτέρ κλειστού τύπου µε ηλεκτροκινητήρα τριφασικό ή µονοφασικό, αρίστης ποιότητας και αθόρυβης 

λειτουργίας. 
- Κέλυφος αλουµινίου ή από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα. 
- Να µην επιτρέπεται η εύκολη πρόσβαση. 
- Προαιρετικά να έχει διακόπτη που να αλλάζει την διεύθυνση περιστροφής. (χειµερινή λειτουργία). 
- Πιστοποίηση µε το πρότυπο χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης Εnergy Star. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ν.Π.∆.∆. 
∆ιονύσου & Μυρσίνης 

145 62, Κηφισιά 



∆ιευθύνων Σύµβουλος Κτ.Υπ. Α.Ε 
Βασίλειος Καραγιάννης 
 
Προσαρµογή στις ανάγκες του σχολείου: 
Προµήθεια είκοσι τεσσάρων ανεµιστήρων οροφής. 
Τοποθέτηση σε δώδεκα αίθουσες (δύο ανεµιστήρες ανά αίθουσα) µε εµβαδόν 50  m2  ανά αίθουσα. 
Ράβδος στήριξης ανεµιστήρα > 30cm .(Ύψος αίθουσας ~  3,20 m ). 
Ισχύς ανεµιστήρα 50-60 Watt (σύµφωνα µε το Κτ.Υπ. Α.Ε). 

 
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. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 7.649,36 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία 11/3/2018  
 
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: defterovathmia_se@kifissia.gr  
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

 
 
 
 


