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«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Κ.Α.: 30-7332.013

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια πλακών
Μαρµάρου, πωρολίθου τσιµέντου, βοτσαλόπλακες
Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
7) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών.

Τεχνικές προδιαγραφές
1.-Προµήθεια ισοµεγεθών πλακών µαρµάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
προέλευσης Βέροιας ή Καβάλας ή Φαιστού, πάχους 3CM διαφόρων διαστάσεων
πλευρών, σε οποιαδήποτε αναλογία αριθµού τεµαχίων ανά τετραγωνικό µέτρο.
2.-Προµήθεια ισοµεγεθών πλακών πωρολίθου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού,πάχους 3cm, διαφόρων διαστάσεων πλευρών, σε οποιαδήποτε αναλογία
αριθµο τεµαχίων ανά τετραγωνικό µέτρο.
3.-Προµήθεια πλακών τσιµέντου πλευράς 30-35cm
Προµήθεια τυπικών προκατασκευασµένων τετραγωνικών πλακών πεζοδροµίου από
σκυρόδεµα σε λευκό ή τσιµεντόπλακες νέου τύπου µε ανάγλυφη επιφάνεια µε
αυλακώσεις, σε διάφορα σχέδια και χρώµατα. ∆ιαστάσεις πλευράς 30-35 cm . Οι
προκατασκευασµένες πλάκες από σκυρόδεµα που προορίζονται για πλακόστρωση
πεζοδροµίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπονται κυκλοφορία
οχηµάτων, πρέπει να συµµορφώνονται µε κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή
διαστάσεων , αντοχή σε τριβή, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα.

4.- Προµήθεια βοτσαλοπλακών οποιωνδήποτε διαστάσεων πλευράς.
Προµήθεια τυπικών προκατασκευασµένων τετραγωνικών πλακών απόσκυρόδεµα,
βοτσαλόπλακων, µε τελική επιφάνεια από βότσαλο ή ψηφίδα, σε διάφορα σχέδια και
χρώµατα ,για επιστρώσεις πεζοδροµίου. Οι πλάκες θα έχουν διάφορες διαστάσεις
πλευράς.Οι προκατασκευασµένες πλάκες από σκυρόδεµα που προορίζονται για
πλακόστρωση πεζοδροµίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν προβλέπονται
κυκλοφορία οχηµάτ5ων, πρέπει να συµµορφώνονται µε κριτήρια που αναφέρονται
στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή σε τριβή, φθορά σε τριβή και στην
υδατοαπορροφητικότητα.
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