
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ    

 

                                                                                           Ηράκλειο,    20 / 01 / 2014 
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         « Προµήθεια  µαρµάρων » 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                        για το έργο αυτεπιστασίας:  
∆/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                            
                                                                                                       « Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων » 
 
ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών & 
                 ∆ηµοτικών κτιρίων                                                                  Κ.Α.  30-7331.047    
 

 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  
 
Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια µαρµάρων και µαρµάρινων περιθωρίων 
(σοβατεπί), για τις ανάγκες του έργου αυτεπιστασίας του ∆ήµου Ηρακλείου : «Συντήρηση 
∆ηµοτικών Κτιρίων» µε κωδικό : Κ.Α. : 30-7331.047. Συγκεκριµένα η προµήθεια των παρακάτω 
ειδών :  
 
1.  ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (προέλευσης Καβάλας) 
 
Πλάκες µαρµάρου, προέλευσης Καβάλας, ισοµεγέθεις και ορθογωνισµένες, πάχους 2 cm, σε 
αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο, έτοιµες προς τοποθέτηση. Περιλαµβάνεται η 
προµήθεια και µεταφορά των πλακών µαρµάρου επί τόπου και τα υλικά και η εργασία λειότριψης 
(στις ετοιµοπαράδοτες πλάκες ή επί τόπου του έργου) . 
  
 
2.  ΠΛΑΚΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (προέλευσης Ιωαννίνων) 
 
Πλάκες µαρµάρου, προέλευσης Ιωαννίνων, ισοµεγέθεις και ορθογωνισµένες, πάχους 2 cm, σε 
αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο, έτοιµες προς τοποθέτηση. Περιλαµβάνεται η 
προµήθεια και µεταφορά των πλακών µαρµάρου επί τόπου και τα υλικά και η εργασία λειότριψης 
(στις ετοιµοπαράδοτες πλάκες ή επί τόπου του έργου) .  
 
 
3.  ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ (ΣΟΒΑΤΕΠΙΑ) ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ (προέλευσης Καβάλας ή Ιωαννίνων) 
 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο Καβάλας ή Ιωαννίνων, πλάτους έως 10 cm και πάχους 2 cm, 
έτοιµα προς τοποθέτηση. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των σοβατεπί  επί τόπου και τα 
υλικά και η εργασία λειότριψης.  
 
 
4. ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ 
 
Ειδική λευκή πολυµερική κόλλα για επιστρώσεις-επενδύσεις µαρµάρων (σε δάπεδα ή τοίχους), 
ενισχυµένη µε ρητίνες, σε συσκευασία σακιού των 25 κιλών. 
 
 
5. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 
∆ιάφορα υλικά τοποθέτησης (όπως : µαστίχες για στεγανοποίηση-πλήρωση αρµών, αρµόστοκοι 
(έγχρωµοι, εποξειδικοί) κ.λ.π. ανάλογα µε τις ανάγκες. 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ    

 
 
 
 
Τα τεύχη της µελέτης είναι τα παρακάτω: 
 

1. Συγγραφή υποχρεώσεων  
2. Τεχνική Περιγραφή  
3. Τεχνικές Προδιαγραφές  
4. Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης 
5. Προϋπολογισµός προσφοράς 
6. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του 

προµηθευτή. 
 
 
Η συνολική δαπάνη της συγκεκριµένης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.343,12 ευρώ (µε  
ΦΠΑ), σύµφωνα µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  
 
Η προµήθεια θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23, 
παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ,Π,Ο,Τ,Α.  µε κριτήριο την µικρότερη τιµή - προσφορά. Η 
τοποθέτηση των υλικών θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου. 

 
                                                                            
 
                                                                                                       Ηράκλειο,  20 / 01 / 2014 
                                                                                                
                                                                                      

      Συντάχθηκε                                               Η προϊσταµένη του τµήµατος         
 
 
 
  Σουλτάνα  Καπζάλα                                                                 Ζαχαριουδάκη ∆έσποινα                              
Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                              Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  
                                                               

                    

                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                 
 

        Ο Προϊστάµενος                                                                                                   
της ∆/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας                                                                

 
 
 

                                                      Λασηθιωτάκης Μιχάλης                                                                                
                                                                                    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός                                                

 
 


