
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63dba7f5874a8294a8c51952 στις 03/02/23 08:48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Π. Δημαρχιακό Κατάστημα ΔΕ 
Μαστιχοχωρίων
Ταχ. Δ/νση: Πυργί 
Πληροφορίες: Ασημίνα Λυκουρίνα
Τηλέφωνο: 22713 51218
Fax: 2271351289
Email:               alikourina@gmail,com

Προς: 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

Κοιν: Πρόεδρο Κ.Καλαμωτής
Κο Σταθόπουλο Θεοδόση

Θέμα: Διαβίβαση αίτησης

Σχετ: Η υπ’αρ.6640/25-01-2023 αίτηση του Προέδρου Κ.Καλαμωτής

 
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση 
ρόλερ σκίασης ( στόρια) σε παράθυρα του Κοινοτικού γραφείου Καλαμωτής στην 
ΔΕ Μαστιχοχωρίων, σας διαβιβάζουμε την αίτηση του Προέδρου της Κοινότητας 
με τις τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικό προϋπολογισμό για τα ρόλερ 
σκίασης.

                                                           O Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ

                                                          Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς

                                                 ΠΕ Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με βαθμό Α΄
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση στοριών - ρόλερ σκίασης στα 
υφιστάμενα ανοίγματα του κτηρίου του Κοινοτικού Γραφείου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμωτής 
Χίου (1:γραφείο Προέδρου, 2-3-4:γραφείο Συμβουλίου και 5-6:WC) με τις κάτωθι προδιαγραφές:

Α/Α CPV ΕΙΔΟΣ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ /ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

39515000-5

Κουρτίνες,

διακοσμητικά

υφάσματα,

γύροι

κρεβατιών

και σκίαστρα

από ύφασμα

Στόρια - ρόλερ σκίασης μερικής συσκότισης από ύφασμα σε χρώμα 
Εκρού διαστάσεων πλάτος 155mm * ύψος 190mm. Κάθε στόρ θα φέρει 
σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω 
μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα 
αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα 
και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του 
τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι 
απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν 
θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός 
τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση.
Άνοιγμα στορ κορδόνι αριστερά. 
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
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39515000-5

Κουρτίνες,

διακοσμητικά

υφάσματα,

γύροι

κρεβατιών

και σκίαστρα

από ύφασμα

Στόρια - ρόλερ σκίασης μερικής συσκότισης από ύφασμα σε χρώμα 
Εκρού διαστάσεων πλάτος 190mm * ύψος 190mm. Κάθε στόρ θα φέρει 
σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω 
μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα 
αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα 
και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του 
τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι 
απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν 
θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός 
τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση.
Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. 
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.

3
39515000-5

Κουρτίνες,

Στόρια - ρόλερ σκίασης μερικής συσκότισης από ύφασμα σε χρώμα 
Εκρού διαστάσεων πλάτος 145mm * ύψος 190mm. Κάθε στόρ θα φέρει 
σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω 
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διακοσμητικά

υφάσματα,

γύροι

κρεβατιών

και σκίαστρα

από ύφασμα

μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα 
αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα 
και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του 
τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι 
απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν 
θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός 
τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση.
Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. 
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
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39515000-5

Κουρτίνες,

διακοσμητικά

υφάσματα,

γύροι

κρεβατιών

και σκίαστρα

από ύφασμα

Στόρια - ρόλερ σκίασης μερικής συσκότισης από ύφασμα σε χρώμα 
Εκρού διαστάσεων πλάτος 215mm * ύψος 190mm. Κάθε στόρ θα φέρει 
σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω 
μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα 
αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα 
και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του 
τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι 
απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν 
θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός 
τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση.
Άνοιγμα στορ κορδόνι αριστερά. 
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
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39515000-5

Κουρτίνες,

διακοσμητικά

υφάσματα,

γύροι

κρεβατιών

και σκίαστρα

από ύφασμα

Στόρια - ρόλερ σκίασης μερικής συσκότισης από ύφασμα σε χρώμα 
Εκρού διαστάσεων πλάτος 75mm * ύψος 110mm. Κάθε στόρ θα φέρει 
σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω 
μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα 
αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα 
και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του 
τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι 
απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν 
θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός 
τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση.
Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. 
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
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39515000-5

Κουρτίνες,

διακοσμητικά

υφάσματα,

γύροι

Στόρια - ρόλερ σκίασης μερικής συσκότισης από ύφασμα σε χρώμα 
Εκρού διαστάσεων πλάτος 75mm * ύψος 135mm. Κάθε στόρ θα φέρει 
σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω 
μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα 
αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα 
και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του 
τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι 
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κρεβατιών

και σκίαστρα

από ύφασμα

απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν 
θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός 
τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση.
Άνοιγμα στορ κορδόνι αριστερά. 
Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΙΜΗ (ΑΝΑ ΤΜΧ) ΚΟΣΤΟΣ

1 155 190 100 € 100 €

1 190 190 115 € 115 €

1 145 190 95 € 95 €

1 215 190 125 € 125 €

1 75 110 45 € 45 €

1 75 135 55 € 55 €

535 €

91 €

626 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΛΕΡ ΣΚΙΑΣΗΣ 

CPV 39515000-5

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ:

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΛΑΤΟΣ 
(cm)

ΥΨΟΣ 
(cm)

      ΑΞΙΑ :

ΦΠΑ 17%:
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