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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.  Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ»

Η Σχολική Επιτροπή  Β/θμιας Εκπαίδευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει

προσφορά  για  εργασίες  ελαιοχρωματισμού  που  αφορούν  στις  κτιριακές

εγκαταστάσεις Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.

Αναλυτικά, οι απαιτούμενες εργασίες για τις σχολικές μονάδες είναι οι εξής:

1. εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί τοιχοποιίας  

2. ριπολίνες νερού ξύλινων επιφανειών

3. ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών

Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

 694,75τ.μ. χρωματισμού εξωτερικής τοιχοποιίας (847,50τ.μ. εξωτερικής επιφάνειας 

αφαιρούμενης  κάλυψης πορτών 67,76τ.μ. και παραθύρων 85τ.μ.). Στην εν λόγω 

επιφάνεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, όπου αυτό είναι αναγκαίο, επιδιόρθωση

(τρίψιμο και σοβάτισμα) φθαρμένων επιφανειών με στόκο και αστάρι και έπειτα 

πέρασμα εις διπλούν ακρυλικού χρώματος.  Η υπόλοιπη επιφάνεια θα βαφτεί με 

ακρυλικό χρώμα εις διπλούν. Η απόχρωση του ακρυλικού θα είναι ίδια με την 

υπάρχουσα.

 Όσον αφορά τις ξύλινες επιφάνειες (14 πόρτες,14 κάσες,50 παράθυρα και 50 κάσες)

θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: τρίψιμο,πέρασμα με αστάρι νερού καλής 

ποιότητας μία (1) φορά  και διπλό (2) πέρασμα  με σατινέ λαδομπογιά νερού – 

aquachrome. Η απόχρωση της λαδομπογιάς θα είναι ίδια με την υπάρχουσα.



 Αναλυτικά οι διαστάσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

14 ΠΟΡΤΕΣ 4,84 τ.μ. 67,76 τ.μ

14 ΚΑΣΕΣ 2,20 μ. 30,80 μ./6,16 τ.μ.

50 ΠΑΡΑΘΥΡΑ 1,70 τ.μ. 85,00 τ.μ.

50 ΚΑΣΕΣ 1,70 μ. 85,00 μ./17,00 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΟ:175,92 τ.μ.

 Οι προστατευτικές σιδεριές  θα πρέπει να τριφτούν με τροχό,έως ότου να μείνει το 

μέταλλο χωρίς χρώμα ,στη συνέχεια να περαστεί με αστάρι μετάλλου και τέλος να 

βαφτεί εις διπλούν με λαδομπογιά νεφτιού χρώματος  ίδιου με του υπάρχοντος. Η 

ανωτέρω σιδεριές έχουν διάσταση 1,2*1,76 και είναι 27 στον αριθμό, άρα σύνολο 

εμβαδού 57,02τ.μ.

Ο εργολάβος και οι συνεργάτες του υποχρεούνται να διατηρήσουν τον χώρο καθαρό μετά 

το πέρας των εργασιών και κατά τη διάρκεια αυτών να φροντίσουν ώστε τα δάπεδα να είναι

καλυμμένα με χαρτόνι. Επίσης είναι υποχρεωμένος να διορθώσει ενδεχόμενες ζημιές, που 

θα προκληθούν από τους ίδιους κατά τη διάρκεια των εργασιών.

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

υποχρεώσεις του εργολάβου. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον εργολάβο. 

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 8.019,30  € 

πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.924,63€. Συνολικός προϋπολογισμός 9.943,93 €.

Οι αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα της Υπηρεσίας στις τρέχουσες 

τιμές του εμπορίου.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως τις 1/9/2016 .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για τις παραπάνω

εργασίες στο Τοπικό Γραφείο Κορησσίας και σε σφραγισμένο φάκελο έως και την

Δευτέρα 4 Αυγούστου 2015.

Για  περισσότερες  πληροφορίες  για  το  αντικείμενο  των  παραπάνω  εργασιών,την

παραλαβή  της  τεχνικής  μελέτης  καθώς  και  του  εντύπου  προσφοράς  μπορούν  να



απευθύνονται στην κα Μαρία Ξυδοπούλου ( 6972449380) και στο Τοπικό Γραφείο

Κορησσίας (2288022533).

                                                                                Εκ της σχολικής επιτροπής
                                                                                         Η πρόεδρος
                                                                                    Μαρία Ξυδοπούλου
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