
 

                                                                                         Ηράκλειο,    1/6/2016               

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 « Προμήθεια  Πλακών Επίστρωσης” 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                    για το έργο αυτεπιστασίας:  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                               « Συντήρηση Κ.Χ., Παιδικών Χαρών  

        & Ενετικών Τειχών». 
 

ΤΜΗΜΑ : Κοινοχρήστων Χώρων.                                             Κ.Α.  30-7332.017   
  
                                                                                          
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Γενικά     
Το παρόν τεύχος αφορά την προμήθεια Πλακών Επίστρωσης που απαιτούνται για την κάλυψη των 
αναγκών του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο : «Συντήρηση Κ.Χ., Παιδικών Χαρών & Ενετικών Τειχών» 
και με κωδικό Κ.Α. 30-7332.017 
 
Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές 
που ισχύουν ΦΕΚ Β΄ 2221/30-07-2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση). 
 

Συγκεκριμένα :  
 
 
 

 Περιγραφή Υλικού Μονάδα Μέτρησης 

1. Χονδρόπλακες ακανόνιστες πλάκες μέσου πάχους 4-

6 εκ. και επιφάνειας άνω των 0,10 μ2.  

 

Τετραγωνικό μέτρο 

2.  Πλάκες από σκληρό πωρόλιθο μέσου πάχους 3εκ.-5 

εκ. κυμαινόμενου πλάτους 15εκ. – 30εκ και 

ελεύθερου μήκους, που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

 

Τετραγωνικό μέτρο 

 

 
Τα υλικά τα οποία συνιστούν την προμήθεια της συγκεκριμένης μελέτης,  οφείλουν να διακρίνονται για την 
αρτιότητά τους και να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα πρότυπα που διέπουν το καθένα από αυτά. 
Εάν εμφανίζουν οποιοδήποτε ελάττωμα (πιθανή απόκλιση γεωμετρικών διαστάσεων, ποιότητα που 
υπολείπεται της προδιαγεγραμμένης, φθορές λόγω ελλιπούς συντήρησης, αποθήκευσης κ.τ.λ.) δεν θα 
γίνονται αποδεκτά. 
Εάν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τα προσκομιζόμενα υλικά, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη 
διενέργεια δοκιμασιών και ελέγχων από πιστοποιημένο εργαστήριο. 
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Περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου. 
 
Η συνολική δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.328,84 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 εργασία της κατασκευής θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. 

 

 
Ηράκλειο,  1/6/ 2016 

      Συντάχθηκε                                                   Η Προϊσταμένη του Τμήματος         
 
 
Πιταροκοίλη Σγουρίτσα                                                                  Πιταροκοίλη Σγουρίτσα                              
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ                                                                Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ  
                                                                                                                                                                                    

                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
       Η  Προϊσταμένη  

       της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 

 
 

   Ζαχαριουδάκη Δέσποινα 

         Πολιτικός  Μηχανικός Τ.Ε με Β’ 


