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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Η Σχολική Επιτροπή A΄ βάθμιας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά

για  εργασίες  ελαιοχρωματισμού  που  αφορούν  στις  κτιριακές  εγκαταστάσεις  A΄  βάθμιας

εκπαίδευσης για το σχολικό έτος  2015-2016.

Αναλυτικά, οι απαιτούμενες εργασίες ανά σχολικό κτήριο είναι οι εξής:

Α. Δημοτικό σχολείο Κορησσίας: 

1. Ελαιοχρωματισμός εσωτερικής τοιχοποιίας έως το ύψος των 1.30μ (138τμ).

2. Ελαιοχρωματισμός στεγάστρων  4 λυόμενων αιθουσών (28,8τμ).

Β. Νηπιαγωγείο Κορησσίας:

1. Ελαιοχρωματισμός εσωτερικής τοιχοποιίας έως το ύψος των 1.30μ (51τμ).

Γ. Νηπιαγωγείο Ιουλίδας:

1. Ελαιοχρωματισμός εσωτερικής τοιχοποιίας στους 3 κεντρικούς χώρους  (248,8τμ).

2. Ελαιοχρωματισμός 8 εσωτερικών ξύλινων πορτών (32τμ).

3. Ελαιοχρωματισμός καπακιού στηθαίου προαυλίου 38μ Χ 0,60μ (22,8τμ).

4. Ελαιοχρωματισμός εισόδου προαυλίου (10τμ) .

5. Τρίψιμο και ελαιοχρωματισμός ξύλινων πάγκων συνολικού μήκους 11μ και πλάτους 0,25μ

(2,75τμ) .

6. Μερεμέτια-ελαιοχρωματισμός στο εσωτερικό του κτιρίου σε 2 σημεία που υπάρχει εμφανής

υγρασία στους τοίχους (10τμ).

Δ. Δημοτικό σχολείο Ιουλίδας:

1. Ελαιοχρωματισμός εξωτερικής πρόσοψης έως το ύψος των 0,90μ (17τμ).

2. Ελαιοχρωματισμός εσωτερικής τοιχοποιίας (204,6τμ).

3. Ελαιοχρωματισμός ταβανιού WC με εμφανή υγρασία (10τμ).

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών: 5750,00 πλέον ΦΠΑ 16% (920,00): 

Σύνολο συμπ/νου ΦΠΑ: 6.670,00€



Τα εργαλεία και τα υλικά που απαιτούνται για τις ως άνω εργασίες, είναι στις υποχρεώσεις του

εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο. 

Σημειώνεται ότι:

1. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των ανωτέρω σχολικών μονάδων, ενώ

προσφορές για μεμονωμένα κτήρια δεν θα γίνονται -βάσει Νόμου- αποδεκτές .
2. Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να προσκομίσουν βεβαίωση σχετικής δραστηριότητας

από την αρμόδιά  ΔΟΥ τους.
3. Οι ανωτέρω εργασίας θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί έως 5 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για τις παραπάνω εργασίες στο

Δήμο Κέας και σε σφραγισμένο φάκελο έως και την Παρασκευή 14/08/2015

Για περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο των παραπάνω εργασιών απευθυνθείτε στην κα

Μορφωνιού Ελευθερία τηλ.6937156092

Εκ της  Σχολικής Επιτροπής


