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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή :  ντουλαπών, για
τις  ανάγκες  του  έργου  αυτεπιστασίας  του  Δήμου Ηρακλείου  :  «Συντήρηση  Δημοτικών
Κτιρίων»  με  κωδικό  :  Κ.Α.  :  30-7331.057. Συγκεκριμένα  η  προμήθεια  των  παρακάτω
ειδών : 

1. Μελαμίνη λευκή εμπορική, διαστάσεων 1,83Χ3,66 m, πάχους 16 mm, σε τεμάχια
(φύλλα)

2. Μελαμίνη έγχρωμη, διαστάσεων 1,83 Χ 3,66 m, πάχους 16 mm, σε τεμάχια (φύλλα)
3. Χαρτομελαμίνη  λευκή,  διαστάσεων  2,20  Χ  1,85  m,  πάχους  3  mm,  σε  τεμάχια

(φύλλα)
4. Κόντρα πλακέ θαλάσσης από σημύδα, διαστάσεων 2,50 Χ 1,25 m, πάχους  9 mm, σε

τεμάχια (φύλλα)
5. Κόντρα πλακέ θαλάσσης από σημύδα, διαστάσεων 2,50 Χ 1,25 m, πάχους  12 mm,

σε τεμάχια (φύλλα)
6. Κόντρα πλακέ θαλάσσης από σημύδα, διαστάσεων 2,50 Χ 1,25 m, πάχους  15 mm,

σε τεμάχια (φύλλα)
7. Κόντρα πλακέ θαλάσσης από σημύδα, διαστάσεων 2,50 Χ 1,25 m, πάχους  21 mm,

σε τεμάχια (φύλλα)
8. Περβάζια από σουηδική ξυλεία, οποιoυδήποτε σχεδίου, μήκους 2,40 m (το τεμάχιο)
9. MDF διαστάσεων 2,20Χ1,85 m, πάχους 4 mm, σε τεμάχια (φύλλα)

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 6.150,40 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,  8-6-2016

      Συντάχθηκε                                             Η προϊσταμένη του τμήματος      

 Κανδηλάκη Λουκία                                 Σπανουδάκη Παρασκευή             
 Πολιτικός Μηχανικός                                                     Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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      Ο  Προϊστάμενος 
       της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

    Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
     Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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