ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προµήθεια υλικών συντήρησης
και επισκευής κτιρίων.
ΠΙΣΤΩΣΗ : 18.700,00 €
Προϋπολογισµός : 15.200,00 €
Προϋπολογισµός + Φ.Π.Α. : 18.696,00 €
Αρ. Μελέτης : 8.0/20-10-2015
Κ.Α. 10.6661.0001

Ελ. Βενιζέλου 200 – Κερατσίνι
Τ.Κ. 18756
Πληροφορίες : Κουθουρίδου Ησαΐα
Τηλ. : 2132074812
Fax : 2104633375

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Μονάδα
µέτρησης
Μηχανισµός
ανάκλισης Τεµάχιο
κουφωµάτων βαρέως τύπου GU
AK8. (αντικατάσταση παλαιών).
Τάκοι υάλωσης εσωτερικά του Τεµάχιο
φύλλου.
(αντικατάσταση
παλαιών).
Πόρτα µονόφυλλη αλουµινίου µε Τεµάχιο
διπλό φιµέ υαλοπίνακα, πάνελ
κάτω,
µε
απλή
κλειδαριά
διαστάσεων
0,86x1,94
εκ.
(αντικατάσταση παλαιάς στο
δώµα).
Παράθυρο δίφυλλο αλουµινίου µε Τεµάχιο
διπλό
φιµέ
υαλοπίνακα
ανοιγόµενο και µε ανάκλιση
διαστάσεων
1,15x1,29
εκ.
(αντικατάσταση παλαιού στο
δώµα).
Υαλοπίνακας
διπλός φιµέ Τεµάχιο
διαστ.
1,20x0,47
µετρ.
(αντικατάσταση ραγισµένου σε
φεγγίτη
στο
γραφείο
Μηχανοργάνωσης).
Υαλοπίνακες
διπλοί
φιµέ Τεµάχιο
διαστ.
1,00x1,20
µετρ.
(αντικατάσταση παλαιών λόγω
υγρασίας).
Πλαίσιο
αλουµινίου
διαστ. Τεµάχιο
2,55x1,35 µετρ. µε 3 χωρίσµατα,
1 σταθερό και 2 ανοιγόµενα και
µε ανάκλιση, µε διπλό φιµέ
υαλοπίνακα
(αντικατάσταση
παλαιού στο γραφείο ήχου στην
αίθουσα ∆ηµ. Συµβουλίου).
Πλαίσιο
αλουµινίου
διαστ. Τεµάχιο
2,97x3,22 µετρ. µε 4 χωρίσµατα
σταθερά µε µελαµίνη έγχρωµη
πάχους 8 χιλ. (στην είσοδο του
∆ηµαρχείου επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου).
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Πλαίσιο
αλουµινίου
διαστ.
3,19x3,22
µετρ.
µε
5
χωρίσµατα.1 µονόφυλλη πόρτα
διαστ. 0,90x2,10 µετρ.
µε
κλειδαριά τύπου meroni, 1
φεγγίτη σταθερό µε µελαµίνη
έγχρωµη πάχους 8 χιλ., 1 γκισέ
1,10 µετρ. ύψος και 2 λευκούς
υαλοπίνακες triplex σταθερούς µε
περσίδες και µηχανισµό (στην
είσοδο του ∆ηµαρχείου επί της
οδού Ελ. Βενιζέλου).
Πλαίσιο
αλουµινίου
διαστ.
2,74x2,92 µετρ. Το 1,10 µετρ.
σταθερό µε µελαµίνη έγχρωµη
πάχους 8 χιλ. Το 1,82 µετρ. µε 3
χωρίσµατα, 2 σταθερά (δεξιά &
αριστερά)
και
1(µεσαίο)
ανοιγόµενο και µε ανάκλιση µε
λευκούς µονούς υαλοπίνακες
πάχους 8 χιλ. (αντικατάσταση
παλαιού στο γραφείο Σχολικής
Επιτροπής).
Πλαίσιο
αλουµινίου
διαστ.
2,75x2,50 µετρ. Με 3 φεγγίτες
σταθερούς,
2
χωρίσµατα
σταθερά και 1 πόρτα µε
υαλοπίνακα µε απλή κλειδαριά
(υαλοπίνακες διπλούς λευκούς),
(αντικατάσταση παλαιού).
Πλαίσιο
αλουµινίου
διαστ.
4,45x3,40 µετρ. Με 4 φεγγίτες
σταθερούς,
3
χωρίσµατα
σταθερά και 1 πόρτα µε
υαλοπίνακα µε απλή κλειδαριά
(υαλοπίνακες διπλούς λευκούς),
(αντικατάσταση παλαιού).
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Προϋπολογισµός:
Φ.Π.Α 23%:
Αιτ. Πίστωση:
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