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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 υλικών για την 
τοποθέτηση σιτών και κιγκλιδωµάτων ασφαλείας σε ανοίγµατα του Λυκείου Νέας Ερυθραίας, σύµφωνα µε την 
παρακάτω περιγραφή: 

 
Η εν λόγω τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν αιτήµατος εκ της ∆ιεύθυνσης του «Αναξαγορείου Λυκείου Ερυθραίας» 
που βρίσκεται στην οδό Ν.Καζαντζάκη 29 στην ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας του ∆ήµου Κηφισιάς, όπου αναφέρεται 
η ανάγκη τοποθέτησης κιγκλιδωµάτων ασφαλείας εξωτερικά των ανοιγµάτων σε ορισµένες αίθουσες µαθητών.  
Παράλληλα, µετά από σχετικό έλεγχο και σύσταση του Τµήµατος Υγειονοµικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής,  
απαιτείται η τοποθέτηση σιτών εξωτερικά των ανοιγµάτων στους χώρους Υγιεινής του διδακτηρίου.  
Στόχος των επεµβάσεων είναι κατά πρώτον η ασφάλεια των χρηστών των µαθητών και ακολούθως η υγιεινή των χώρων 
και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεσή τους.  
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτούνται οι ακόλουθες ενέργειες: 
1. Προµήθεια και τοποθέτηση σιτών από πλαίσιο αλουµινίου και εσωτερικά πλέγµα αλουµινίου. Το πλαίσιο θα είναι 

ηλεκτροστατικά βαµµένο σε λευκό χρώµα. Στο τίµηµα περιλαµβάνεται η ακριβής επιµέτρηση των τεµαχίων πριν την 
κοπή των αλουµινίων, η προµήθεια των έτοιµων τεµαχίων και η άριστη τοποθέτησή τους στο άνοιγµα µε κάθε 
απαραίτητο µέσον και µικροϋλικό. Οι διαστάσεις των ανοιγµάτων είναι οι εξής: 
• 3 ανοίγµατα µε διάσταση 0,80m x 0,38m 
• 1 άνοιγµα µε διάσταση 1,10m x 0,38m 
• 1 άνοιγµα µε διάσταση 0,84m x 0,38m 
• 2 ανοίγµατα µε διάσταση 0,60m x 0,38m 
• 1 άνοιγµα µε διάσταση 0,91 m x 0,39m 

2. Προµήθεια υλικών και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων εξωτερικά των τριών (3) τµηµάτων των κουφωµάτων άνω των 
στηθαίων σε αίθουσα διδασκαλίας στον Α΄όροφο του διδακτηρίου διάστασης 3,20m x 1,60m έκαστο, όπως και για το 
άνοιγµα του χώρου του ιατρείου του σχολείου στο Ισόγειο, διάστασης 3,20m x 0,40m. Η κατασκευή θα γίνει από 
κυλινδρικές ράβδους διατοµής πάχους 16mm συγκολληµένους ανά 10cm µε περιµετρικό πλαίσιο από σιδεράνα λάµα 
50x8mm. Επίσης ενδιάµεσα των ράβδων είναι συγκολληµένη λάµα 50x8mm για ενίσχυση της αντοχής της 
κατασκευής. Το συνολικό βάρος των εν λόγω τεµαχίων έχει υπολογιστεί στα 360kg. Τα τεµάχια θα τοποθετηθούν 
έτοιµα (κοµµένα και συγκολληµένα) αφού θα έχουν κατασκευαστεί σε χώρο εκτός του σταδίου για αποφυγή τυχόν 
ατυχηµάτων. Η επαρκής στερέωσή τους, στην εξωτερική πλευρά του ανοίγµατος θα διασφαλιστεί µε κάθε δυνατό 
µέσον όπως προσθήκη τσιµεντοκονιάµατος ταχείας πήξεως και αντιστηρίξεων όπου κριθεί απαραίτητο. 

3. Κατόπιν της πάκτωσης των κιγκλιδωµάτων θα γίνει επάλειψη τους µε αντισκωριακό αστάρι και ακολούθως 
ελαιοχρωµατισµός σε δύο στρώσεις µε ντουκόχρωµα σε απόχρωση Μέντας (όπως και του υπόλοιπου σχολείου). 
 
Η προµήθεια και εκτέλεση των σχετικών εργασιών θα γίνει από εξειδικευµένους και έµπειρους τεχνίτες. Στο τίµηµα 
περιλαµβάνεται η ακριβής επιµέτρηση των τεµαχίων πριν την έναρξη των εργασιών µε ευθύνη του αναδόχου, η 
κατασκευή και η τοποθέτηση των ειδών στις θέσεις που θα υποδειχθούν. 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 
ΕΙ∆ΟΣ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΜΟΝ. 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. (€) 

 
∆ΑΠΑΝΗ 

Προµήθεια & Τοποθέτηση σιτών 
Αλουµινίου 

τεµ 8 150,00€ 1.200,00€ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ν.Π.∆.∆. 
∆ιονύσου & Μυρσίνης 

145 62, Κηφισιά 



Προµήθεια υλικών και κατασκευή 
σιδερένιωv κιγκλιδώµατων ασφαλείας 

kg 360kg 4,50€ 1.620,00€ 

Επάλειψη µε αντισκωριακό αστάρι και 
ελαιοχρωµατισµός κιγκλιδωµάτων  

m² 16,60m² 20,00€ 332,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 3.152,00€ 

ΦΠΑ 24% 756,48€ 

∆ΑΠΑΝΗ 3.908,48 € 

 
Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προµήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών και της 
ορθής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και του κόστους εργασίας των απασχολούµενων, λαµβάνοντας όλα τα κατάλληλα 
µέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του, όπως αυτά 
καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση. 

Όλα τα είδη που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση του έργου θα είναι πρώτης διαλογής, αµεταχείριστα και θα 
παραδοθούν µετά τις εργασίες πάκτωσής τους σε άριστη κατάσταση και λειτουργία. 

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

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 

 
 
 
 
 
 


