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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 στην εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΛΑΣΤΑΚΗΣ, την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προµήθειας και 
τοποθέτησης, σύµφωνα µε την παρακάτω περιγραφή. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προµήθεια πόρτας εισόδου αλουµινίου στο 7ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς: 
- Για προµήθεια πόρτας εισόδου τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ως εξής: 
- Μεντεσέδες βαρέου τύπου 
- Κλειδαριά για τη δίφυλλη πόρτα 
-  Πόµολα για τα ανοιγόµενα παράθυρα  
- Μία δίφυλλη πόρτα εισόδου 
- Τέσσερα σταθερά παράθυρα 
-  ∆ύο ανοιγόµενα παράθυρα 
- Ένα τεµάχιο επάλληλο παράθυρο 
-  Τρία τεµάχια σίτες αλουµινίου 
-  ∆ιπλούς υαλοπίνακες  
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προµήθεια παραθύρων αλουµινίου στο 7ο & 10ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς . 
- Για προµήθεια πόρτας εισόδου τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ως εξής: 
- ∆ύο τεµάχια ανοιγώµενες πόρτες µε διπλά τζάµια 
- ∆ύο τεµάχια σταθερά πάνω από την πόρτα µε διπλά τζάµια 
-  Ένα τεµάχιο επάλληλο παράθυρο 2,15 Χ 1,05  
- Ένα τεµάχιο επάλληλο παράθυρο 5,10 Χ 1,05 
-  Ένα τεµάχιο επάλληλο παράθυρο 3,15 Χ 1,04  
- Ένα τεµάχιο επάλληλο παράθυρο 2,20 Χ 1,04 
- Ένα τεµάχιο επάλληλο παράθυρο 3,20 Χ 1,05 
- Ένα τεµάχιο επάλληλο παράθυρο 2,15 Χ 1,05 
- Ένα τεµάχιο σταθερό παράθυρο 2,15 Χ 56 
- Ένα τεµάχιο σταθερό παράθυρο 5,10 Χ 56 
- Ένα τεµάχιο σταθερό παράθυρο 3,15 Χ 54 
- Ένα τεµάχιο σταθερό παράθυρο 2,20 Χ 56 
- Ένα τεµάχιο σταθερό παράθυρο 3,20 Χ 54 
- Ένα τεµάχιο σταθερό παράθυρο 2,15 Χ 55 
 
Όλα τα επάλληλα και τα σταθερά παράθυρα θα είναι χρώµατος λευκό και θα αποτελούνται από διπλά τζάµια και τις 
απαραίτητες κλειδαριές και εξαρτήµατα για κλείδωµα.  
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προµήθεια πάνελ αλουµινίου στο 5ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς . 
-  Πάνελ οροφής αλουµινίου µε 5 πόντους πάχος 
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προµήθεια πάνελ αλουµινίου στο στο 7ο & 10ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς . 
-  Πάνελ οροφής αλουµινίου µε 5 πόντους πάχος 

 
Προϋπολογισµός προµήθειας 24.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  24% 

 
Ο Συντάξας 

∆ιονύσης Μεταξάς 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου 

 
Καταλυτική ηµεροµηνία 10/3/2018  
 
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: protovathmia_se@kifissia.gr 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΑΥΛΗΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 


