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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 
ρολοκουρτίνων στο 2ο Γυµνάσιο & Λύκειο Κηφισιάς, µετά από αίτηµα των ∆/νσεων των σχολείων, σύµφωνα µε την 
παρακάτω περιγραφή: 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν αιτήµατος εκ της διεύθυνσης του 2ου Γυµνασίου /Λυκείου Κηφισιάς 

επί της Οδών Όθωνος και Πυθαγόρα στο ∆ήµο Κηφισιάς και  αφορά σε ανάγκη τοποθέτησης εσωτερικών συστηµάτων  
σκίασης σε δύο αίθουσες διδασκαλίας του Λυκείου όπως και στο γραφείο διευθυντή του Γυµνασίου. Ο υφιστάµενος 
εξοπλισµός (µεταλλικές βέργες µε υφασµάτινες κουρτίνες) όπου υφίσταται είναι φθαρµένος και µη κατάλληλος για τον χώρο 
καθώς τα συµβατικά υφάσµατα που χρησιµοποιούνται συνήθως για οικιακή χρήση, απαιτούν διαρκή συντήρηση και τακτικό 
καθαρισµό. Αντιθέτως για τις χρήσεις που φιλοξενεί η αίθουσα (αίθουσα διδασκαλίας, γραφεία κλπ) ενδείκνυται η 
τοποθέτηση ρολοκουρτινών µε χειροκίνητο µηχανισµό, τα οποία θα διαθέτουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
• Μηχανισµός Συστήµατος και Στηρίγµατα: Ο µηχανισµός της ρολοκουρτίνας (roller) θα αποτελείται από διελασµένο 

αλουµίνιο διαµέτρου 32mm και πάχους 1,3mm µε ένα νεύρο για περισσότερη ακαµψία και τοποθέτηση του υφάσµατος 
µε περαστή ταινία. Στη µια άκρη του θα φέρει πλαστικό µηχανισµό αλυσίδας ενός ελατηρίου σταθεροποίησης και στην 
άλλη άκρη τερµατικό ελατήριο κατασκευασµένο από υψηλής αντοχής πλαστικό. Ο µηχανισµός και η αλυσίδα θα είναι 
λευκού ή γκρι χρώµατος (επιλογής της Υπηρεσίας µας βάσει του χρώµατος του panel). Επίσης, η αλυσίδα θα φέρει 
ειδικό συνδετήρα ο οποίος θα λειτουργεί σαν stop. Τα στηρίγµατα θα είναι µεταλλικά λευκού ή γκρι χρώµατος (διάστασης  
49mm x 63mm) και θα φέρουν αντίστοιχα πλαστικά διακοσµητικά καπάκια. Το κατωκάσι θα αποτελείται από ανοδιωµένο 
διελασµένο αλουµίνιο διατοµής 3cm x 1,5cm, επενδεδυµένο µε ύφασµα. 

• Ύφασµα/ Panel: 
 ∆ιάτρητο panel (screen) µε σύνθεση από PVC (>70%) και polyester και πάχος ~0,6mm ή µονόχρωµο ηµιδιαφανές 
panel µε σύνθεση από PVC και αισθητική υφάσµατος κάθετης τοποθέτησης. Ο ανάδοχος του έργου θα προσκοµίσει 
ευρείας γκάµας χρωµατολόγιο από το οποίο θα επιλέξει η Υπηρεσία µας την επιθυµητή απόχρωση. Το υλικό θα παρέχει 
απόφραξη της υπεριώδους ακτινοβολίας 95%. Επίσης το ύφασµα δεν θα συρρικνώνεται, θα είναι άκαυστο, δεν θα 
περιέχει φολµαδεϋδη ή άλλες βλαβερές ουσίες και θα καθαρίζεται εύκολα µε υγρό πανί. 

 
Η κατασκευή στο σύνολό της θα είναι αρίστης ποιότητας και θα υπερκαλύπτει όλες τις προαναφερόµενες 

προδιαγραφές. 
Ο δυνητικός ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συνυποβάλλει µε την οικονοµική του προσφορά όλα τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά για τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά.                            
Μη προσκόµιση των εν λόγω πιστοποιητικών αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Στο τίµηµα περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά στο χώρο και η τοποθέτηση όλων των στοιχείων που  

αναφέρονται καθώς και η αποξήλωση και αποµάκρυνση από τον χώρο των υφιστάµενων συστηµάτων που καλύπτουν τα 
ανοίγµατα. 

 
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 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 που εκτελέστηκαν διάρκειας 2 ετών (εξαιρουµένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγµένα  προκληθούν από 
βανδαλισµούς). 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ν.Π.∆.∆. 

∆ιονύσου & Μυρσίνης 
145 62, Κηφισιά 



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

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

ΤΙΜΗ 

1 

 
Ρολοκουρτίνα µε χειροκίνητο 
µηχανισµό και ύφασµα panel 

 

35m² 14 50,00ευρώ/m² 1.750,00ευρώ 

2 
Τοποθέτηση συστήµατος 

ρολοκουρτίνας 
- 14 50,00ευρώ/τεµ 700,00 ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.450,00 ευρώ 

ΦΠΑ (+24%) 588,00 ευρώ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.038,00 ευρώ 

 
Ο Συντάξας 

Κωνσταντίνος Τζώρτσος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Καταλυτική ηµεροµηνία είναι 16/10/2020 (15.00)  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εµµ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να σταλούν 
ταχυδροµικά. Προσφορές που θα αποσταλούν µετά την καταλυτική ηµεροµηνία δεν θα γίνουν δεκτές 
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ∆ 
 


