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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 και τοποθέτησης δώδεκα 
θυρών για τις ανάγκες των αποχωρητηρίων των µαθητών του 3ου ∆ηµοτικού Κηφισιάς, σύµφωνα µε την παρακάτω 
περιγραφή. 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε προµήθεια και τοποθέτηση ειδικών εσωτερικών θυρών  για την κάλυψη των αναγκών 
των χώρων υγιεινής των µαθητών στο του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κηφισιάς που βρίσκεται επί των οδών ∆ειράδων και 
Πηγών στην ∆ηµοτική Ενότητα Κηφισιάς του ∆ήµου Κηφισιάς.  
 
Συγκεκριµένα απαιτούνται 12 τεµάχια εσωτερικών µονόφυλλων θυρών µε µεταλλική κάσα και ξύλινο θυρόφυλλο, για τα 8 
αποχωρητήρια κοριτσιών και 4 για τους χώρους αποχωρητηρίων των αγοριών.  
Τα εν λόγω κουφώµατα θα διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
 
Κάσα αλουµινίου µε πρεβάζι µέσα-έξω ηλεκτροστατικής βαφής σε απόχρωση RAL επιλογής της Υπηρεσίας µας 
Θυρόφυλλο πρεσσαριστό  συνολικού πάχους 40mm µε πλαίσιο σκληρής ξυλείας περιµετρικά, πυρήνα από συµπαγή 
µοριοσανίδα, αµφίπλευρη επένδυση µε µελαµίνη σε απόχρωση RAL επιλογής της Υπηρεσίας µας και συγκολληµένο 
PVC πάχους 1,5mm στο σόκορο αντίστοιχης απόχρωσης. 
Κλειδαριά κοµπλέ µε οπή για αφαλό από INOX 
Πόµολο ασφαλείας µε ατσάλινο πυρήνα, ροζέτες και κλειδί. 
Λάστιχο κάσας και αφαλός 
Τα θυρόφυλλα των πορτών θα είναι κατά 10cm ψηλότερα από το δάπεδο των χώρων για λόγους ασφαλείας 
 
 Όσον αφορά στην τοποθέτηση των θυρών θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από έµπειρο τεχνίτη επί της περιµετρικής 
επιφάνειας. 
 
Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προµήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών 
και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών, 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 θα είναι πρώτης διαλογής, αµεταχείριστα και θα παραδοθούν µετά τις εργασίες πάκτωσής τους σε 
άριστη κατάσταση και λειτουργία. Οι προδιαγραφές των υλικών όπως έχουν οριστεί θα πρέπει να ικανοποιούνται 
ή και να υπερκαλύπτονται. 
Επίσης, ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την συσκευασία, φόρτωση, µεταφορά και 
παράδοση των προς προµήθεια υλικών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά 
του µέχρι και την παράδοση. 
Επίσης, µετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκοµίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας 2 ετών 
(εξαιρουµένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγµένα  προκληθούν από βανδαλισµούς). 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜ ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ ΤΙΜΗ 

1  Προµήθεια Θυρών WC 0,85x2,05m 12 400,00 ευρώ 4.800,00 ευρώ 

2 Αποξήλωση κασών/θυρών - 12 20,00 ευρώ 240,00 ευρώ 

3 Τοποθέτηση κασών/θυρών  - 12 100,00 ευρώ 1.200,00 ευρώ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



4 Αποκοµιδή µπαζών µε κάδο - - - 300,00 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΥΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 6.540,00 ευρώ 

ΦΠΑ (+24%) 1.569,60 ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.109,60 ευρώ 
 

Ο Συντάξας 
Κωνσταντίνος Τζώρτσος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
Καταλυτική ηµεροµηνία 02/09/2020 (ώρα 15:00)  
 
Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) και θα 
παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής ή θα αποστέλλονται ταχυδροµικώς θα είναι σε συστηµένο φάκελο και 
θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ηµεροµηνία. Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
 
 
 
 


