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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 πάνελ οροφής, σύµφωνα 
µε την παρακάτω περιγραφή: 
 
Μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας µαζί µε τα αιτήµατα των σχολείων τα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής: 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προµήθεια πάνελ οροφής στο 2ο – 3ο ∆ηµοτικό Νέας Ερυθραίας. 
Χρωµατιστά : γαλβανισµένο έλασµα µε πολυεστερικό χρωµατισµό πάχους βαφής 25mm, DX51D Z200 MA & Z275 MA   
- Πολυερεθάνη : πυκνότητα 40 + 2 kg/m3.  
- Ο συντελεστής θερµότητας U έχει υπολογιστεί µε θερµική αγωγιµότητα  
- λ  = 0,020 w/mk 
- Το πάχος του πάνελ θα είναι 5 πόντοι. 
- Βίδες µε λαστιχάκι που θα είναι 12cm. 
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προµήθεια πάνελ οροφής στο 8ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς.  
- Χρωµατιστά : γαλβανισµένο έλασµα µε πολυεστερικό χρωµατισµό πάχους βαφής 25mm, DX51D Z200 MA & Z275 MA   
- Πολυερεθάνη : πυκνότητα 40 + 2 kg/m3.  Ο συντελεστής θερµότητας U έχει υπολογιστεί µε θερµική αγωγιµότητα  
- λ  = 0,020 w/mk 
- Το πάχος του πάνελ θα είναι 5 πόντοι. 
- Βίδες µε λαστιχάκι που θα είναι 12cm. 
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προµήθεια πάνελ οροφής στο 8ο Νηπιαγωγείο Κηφισιάς.  
- Χρωµατιστά : γαλβανισµένο έλασµα µε πολυεστερικό χρωµατισµό πάχους βαφής 25mm, DX51D Z200 MA & Z275 MA   
- Πολυερεθάνη : πυκνότητα 40 + 2 kg/m3.  Ο συντελεστής θερµότητας U έχει υπολογιστεί µε θερµική αγωγιµότητα  
- λ  = 0,020 w/mk 
- Το πάχος του πάνελ θα είναι 5 πόντοι. 
- Βίδες µε λαστιχάκι που θα είναι 12cm. 
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προµήθεια πάνελ οροφής στο 2ο & 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Ερυθραίας.  
- Χρωµατιστά : γαλβανισµένο έλασµα µε πολυεστερικό χρωµατισµό πάχους βαφής 25mm, DX51D Z200 MA & Z275 MA   
- Πολυερεθάνη : πυκνότητα 40 + 2 kg/m3.  Ο συντελεστής θερµότητας U έχει υπολογιστεί µε θερµική αγωγιµότητα  
- λ  = 0,020 w/mk 
- Το πάχος του πάνελ θα είναι 5 πόντοι. 
- Βίδες µε λαστιχάκι που θα είναι 12cm. 
- Τεχνικά Χαρακτηριστικά για προµήθεια πάνελ οροφής στο 4ο ∆ηµοτικό Κηφισιάς.  
- Χρωµατιστά : γαλβανισµένο έλασµα µε πολυεστερικό χρωµατισµό πάχους βαφής 25mm, DX51D Z200 MA & Z275 MA   
- Πολυερεθάνη : πυκνότητα 40 + 2 kg/m3.  Ο συντελεστής θερµότητας U έχει υπολογιστεί µε θερµική αγωγιµότητα  
- λ  = 0,020 w/mk 
- Το πάχος του πάνελ θα είναι 5 πόντοι. 
- Βίδες µε λαστιχάκι που θα είναι 12cm. 
 
Η εν λόγω προµήθεια θα καλύψει πάγιες  ανάγκες των σχολείων. 
 
Τα προς προµήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, αναγνωρισµένων εργοστασίων που έχουν καλή φήµη στην Ελληνική 
αγορά και κατά τα λοιπά πρέπει να πληρούν τις εγκεκριµένες προδιαγραφές του Υπουργείου Εµπορίου. 

 
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 προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 30/4/2018  
 
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, κ. Θηβαίου Λώρα. 
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