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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 και τοποθέτησης 
συστήµατος ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες) για τις ανάγκες χώρων του 1ου και 3ου Γυµνασίου Κηφισιάς, σύµφωνα µε την 
παρακάτω περιγραφή: 

 
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται για την ανάγκη προµήθειας υλικών για την τοποθέτηση συστηµάτων ξηράς 

δόµησης για την διαµόρφωση  χώρων στο 1ο Γυµνασίο Κηφισιάς που βρίσκεται επί της οδού  Λεβίδου 42 και στο 3ο 
Γυµνάσιο Κηφισιάς επί της οδού Πατρών 13 στην ∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς του ∆ήµου Κηφισιάς. Οι εργασίες αυτές 
αποσκοπούν στη δηµιουργία συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής για µαθητές, διδάσκοντες αλλά και επισκέπτες του κτιρίου 
και ως εκ τούτου είναι αυτονόητη η σπουδαιότητα εκτέλεσής τους. 
Συγκεκριµένα διαπιστώθηκαν τα εξής:  
1. 1ο Γυµνάσιο Κηφισιάς (Βοηθητικοί χώροι  Αµφιθεάτρου) – Για την επισκευή του  βοηθητικού χώρου όπισθεν της 

Αίθουσας του Ηχολήπτη, λόγω σηµαντικών βλαβών που παρουσιάζονται από υγρασία στον χώρο, κατόπιν των 
εργασιών καθαιρέσεων και αποξηλώσεων στοιχείων, απαιτείται: 
a) Κάλυψη των εσοχών των παλαιών ανοιγµάτων στο εφαπτόµενο κτίσµα µε σύστηµα διπλής τσιµεντοσανίδας στην 

µία πλευρά συνολικής επιφάνειας περί τα 10m². 
b) Κάλυψη παλαιού πλευρικού ανοίγµατος (πρώην τοιχίο από τσιµεντόλιθους) µε σύστηµα ξηράς δόµησης µε 

µεταλλικό σκελετό και αµφίπλευρη κάλυψη από διπλή τσιµεντοσανίδα και µονόφυλλη πυράντοχη µεταλλική θύρα 
διάστασης 1,00m x 2,15m. 

c) ∆ιαµόρφωση χώρου υπό της Αίθουσας του Ηχολήπτη σε αποθηκευτικό χώρο µε κατασκευή διαχωριστικού 
στοιχείου στο άνοιγµα διάστασης 3,85m x 1,62m µε αµφίπλευρη κάλυψη από διπλή τσιµεντοσανίδα και στο µέσον 
αυτού δίφυλλη θύρα αλουµινίου µε περσίδες (για αερισµό του χώρου) σε λευκό χρώµα (ηλεκτροστατικής βαφής ) 
διάστασης 2,00m x 1,62.   

d) Προσωρινή κάλυψη του νέου ανοίγµατος εξόδου κινδύνου που θα διαµορφωθεί διάστασης 1,60m x 2,15m  έως 
και την τοποθέτηση της νέας διπλής εξώθυρας. 

2. 3ο Γυµνάσιο Κηφισιάς (Χώροι  Υγιεινής Μαθητών) – Για την επισκευή των χώρων υγιεινής που βρίσκονται στον αύλειο 
χώρο του σχολείου, λόγω σηµαντικών βλαβών που παρουσιάζονται λόγω παλαιότητας και έντονης χρήσης καθ’ όλη 
την διάρκεια του έτους, απαιτούνται τα εξής: 
a) ∆ιαµόρφωση ψευδοροφής µε την ελάχιστη δυνατή κρέµαση µε κατάλληλο µεταλλικό σκελετό ελαφρού τύπου και 

κάλυψη µε ανθυγρή γυψοσανίδα (χωρίς προσθήκη µόνωσης εσωτερικά ) στην οποία θα τοποθετηθεί η νέα 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τα χωνευτά φωτιστικά σώµατα και στους δύο χώρους υγιεινής συνολικής 
επιφάνειας περί τα 45m². 

b) Κάλυψη ανοίγµατος θύρας για την διαµόρφωση WC AMEA όπως και κατασκευή διαχωριστικού τοιχίου για την 
διαµόρφωση αποθηκευτικού χώρου στον χώρο των ουρητηρίων των Αγοριών, µε σύστηµα ξηράς δόµησης από 
µεταλλικό σκελετό και αµφίπλευρη κάλυψη από άνθυγρη γυψοσανίδα συνολικής επιφάνειας περί τα 10m². 

c) Κατασκευή 2 πάγκων για την τοποθέτηση ένθετων νιπτήρων από πορσελάνη στους προθαλάµους των 
αποχωρητηρίων. Κάθε πάγκος θα έχει διαστάσεις περί τα 4,00m µήκος,  0,60m βάθος, 0,85m τελικό ύψος, 
µουρέλο 0,30m, τρία πόδια (δύο πλευρικά και ανά ένα µέτρο) και τέσσερις (4) εγκοπές βάση των διαστάσεων των 
νιπτήρων. Στο εσωτερικό της η κατασκευή θα διαθέτει κατάλληλο µεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκό, ώστε να 
αντέχει σε µεγάλα φορτία και επένδυση αυτού µε άνθυγρη γυψοσανίδα η οποία θα στεγανοποιηθεί επαρκώς µε 
κατάλληλα υλικά (πχ. Knauf Flaechendicht). 

3. Στο τίµηµα επίσης περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά όλων των απαραίτητων Υλικών στο Χώρο όπως και ο 
καθαρισµός των εν λόγω χώρων µετά το πέρας των εργασιών και παράδοση έτοιµων προς χρήση. 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  

 
(a) Για την διαµόρφωση νέας µη φέρουσας εσωτερικής τοιχοποιίας κατά DIN 4103-1 µε σύστηµα ξηράς δόµησης 

(ενδεικτικού τύπου KNAUF W111) θα τοποθετηθεί µονός µεταλλικός σκελετός διατοµής πάχους 0,6mm κατά EN14195, 
µε ορθοστάτες 50mm σε αξονικές αποστάσεις 40-60cm µε περιµετρικές σταθερές συνδέσεις. Εσωτερικά του 
χωρίσµατος θα τοποθετείται µόνωση από ορυκτοβάµβακα (τύπου Ultracoustic της Knauf)  και κατόπιν αµφίπλευρα 
µονή στρώση ανθυγρής γυψοσανίδας πάχους 12,5mm. Τέλος θα γίνει αρµολόγηση και φινίρισµα των επιφανειών µε 
χρήση δικτυωτής ταινίας στις συναρµογές τους και γέµισµα στα σηµεία που απαιτείται. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



(b) Για την Αµφίπλευρη κάλυψη των ανοιγµάτων που θα προκύψουν µε την αποµάκρυνση ή µετατόπιση των παλαιών 
θυρών µε σύστηµα ξηράς δόµηση, θα τοποθετηθεί διπλός µεταλλικός σκελετός (τύπου αντίστοιχου µε την περίπτωση 
a) σε πάχος όµοιο µε τα πλευρικά δοµηµένα τοιχία (αφού καθαιρεθούν τα παλαιά πλακίδια όπου απαιτείται). Εσωτερικά 
θα προστεθεί µονωτικό υλικό για ηχοµόνωση/θερµοµόνωση και κάλυψη σε όλες τις πλευρές µε τσιµεντοσανίδες (τύπου 
Aquapanel Indoor της Knauf) για ενισχυµένη αντοχή σε κρούσεις και υψηλές θερµοκρασίες. 

(c) Θύρα µονόφυλλη πυράντοχη 60΄ µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
• Κάσα γωνιακού προφίλ  από γαλβανισµένη λαµαρίνα (πάχους 1,5mm) µε αγκύρια πάκτωσης πλευρικά στους 

τοίχους, γωνιακούς συνδέσµους για επιτόπου συναρµολόγηση και βιδωτό αποστάτη στο κάτω µέρος (κατωκάσι). 
• Θυρόφυλλο από γαλβανισµένη λαµαρίνα (πάχους 1,5mm) µε µονωτικό υλικό πυρήνα, χωρίς κατωκάσι, 

συνολικού πάχους 60mm. 
• Κλειδαριά κοµπλέ µε οπή για αφαλό 
• Πόµολο ασφαλείας µε ατσάλινο πυρήνα, ροζέτες και κλειδί. 
• ∆ύο (2) µεντεσέδες: ένας µε ελατήριο επαναφοράς κι ένας µε ρουλεµάν µε βίδες για κάθετη ρύθµιση. 
• Μηχανισµό επαναφοράς πλακέ (όχι µπουκάλα) και παράλληλα ενίσχυση µε λάµες εσωτερικά του θυρόφυλλου. 
• Λάστιχο κάσας και αφαλός 
• Η επιφάνεια θα παραδοθεί βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή φούρνου πούδρας εποξικού πολυεστέρα, γκοφρέ 

(antigrafiti) σε απόχρωση από παλέτα RAL της επιλογής της Υπηρεσίας µας. 
 
Για την ικανοποιητική στερέωση των θυρών/κουφωµάτων στις επιφάνειες ξηράς δόµησης, θα κατασκευαστεί και θα 
τοποθετηθεί ψευδόκασα (κοιλοδοκός) σε κάθε άνοιγµα. 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΤΙΜΗ 

α 
 Προµήθεια υλικών & Τοποθέτηση συστήµατος 
ξηράς δόµησης από διπλή τσιµεντοσανίδα 

30m² 50,00 ευρώ/m² 1.500,00 ευρώ 

β 
Προµήθεια υλικών & Τοποθέτηση συστήµατος 
ξηράς δόµησης από άνθυγρη γυψοσανίδα 

55m² 50,00 ευρώ/m² 2.750,00 ευρώ 

γ Θύρα πυράντοχη µεταλλική µονόφυλλη 1 τεµ 650,00 ευρώ/m² 650,00 ευρώ 

δ Θύρα αλουµινίου δίφυλλη µε περσίδες 3,20 m² 200,00 ευρώ/m² 640,00 ευρώ 

ε 
Κατασκευή πάγκων Προθαλάµων Χώρων 

Υγιεινής 
10m² 100,00 ευρώ/m² 1.000,00 ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 6.540,00 ευρώ 

ΦΠΑ 24%   1.569,60 ευρώ 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.109,60 ευρώ 
 
Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προµήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών 

(όπου δεν περιγράφονται) και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών, λαµβάνοντας όλα τα κατάλληλα µέσα προστασίας των 
εργαζοµένων κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του, όπως αυτά καθορίζονται 
από την παρούσα Τεχνική Έκθεση. 

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης διαλογής, αµεταχείριστα και θα παραδοθούν µετά τις εργασίες πάκτωσής τους και 
σύνδεσής τους σε άριστη κατάσταση και λειτουργία. 

∆ιευκρινίζεται ότι αντί των οίκων και των µοντέλων των ειδών που αναφέρθηκαν προηγουµένως, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν παρόµοια ίδιας αξίας και ποιότητας µε την έγκριση του εντεταλµένου µηχανικού της Υπηρεσίας µας. 

 Επίσης, µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκοµίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά 
και τις εργασίες που εκτελέστηκαν, διάρκειας 2 ετών (εξαιρουµένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγµένα  προκληθούν 
από βανδαλισµούς ή κακή χρήση).  

Ο εκτιµώµενος χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών υπολογίζεται περί τον ένα (1) µήνα, επισηµαίνεται δε ότι οι 
εργασίες θα εκτελούνται κατά µέρες και ώρες εκτός λειτουργίας του σχολείου. 
 

Ο Συντάξας 
Κωνσταντίνος Τζώρτσος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 15/01/2021  
 
Οι προσφορές θα πρέπει είτε να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να 
αποσταλούν µέχρι την καταλυτική ηµεροµηνία. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 

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

 
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

 


