
 

 

 

Διευκρινήσεις επί της υπ. αριθ. 4/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
προμήθεια, αντικατάσταση και αποκατάσταση των μαρμάρινων δαπέδων και 
επενδύσεων μαρμάρων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών 

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τα εξής: 

 
Στις εργασίες του Παραρτήματος Ι που αφορούν στην «Επισκευή φθαρμένων μαρμάρων και 
αρμολόγηση μαρμάρων εισόδων νέου κτιρίου, παλαιού κτιρίου και πλατείας Χρ. Λαμπράκη προς 
πρεσβεία», o επιμελής καθαρισμός σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές 
που δίνονται, δεν απαιτεί τρίψιμο με ειδικό μηχάνημα και μπορεί να γίνει με πλύσιμο με χρήση 
πιεστικού μηχανήματος. 
 
 
Στις εργασίες του Παραρτήματος Ι που αφορούν στην «Επισκευή φθαρμένων μαρμάρων και 
αρμολόγηση μαρμάρων εισόδων νέου κτιρίου, παλαιού κτιρίου και πλατείας Χρ. Λαμπράκη προς 
πρεσβεία», η αντικατάσταση τυχόν  σπασμένων πλακών μαρμάρου δεν περιλαμβάνεται στην 
υποχρέωση του αναδόχου και η αποκατάσταση των φθαρμένων επιφανειών όπως 
περιγράφεται στις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που δίνονται  θα γίνει με 
στοκάρισμα. 
 
 
Μετά την ανάθεση των εργασιών που αφορούν στα μάρμαρα στο εσωτερικό του κτιρίου, μπορεί 
κατόπιν συνεννόησης  να απαιτηθεί δείγμα. Διευκρινίζεται επίσης ότι από το τεύχος πρόσκλησης 
υποβολής προσφοράς δεν απαγορεύεται να υποβληθεί εναλλακτική προσφορά αποκατάστασης 
των επιφανειών, στην περίπτωση που ο συμμετέχων κρίνει ότι μπορεί να υποβάλλει 
εναλλακτική προσφορά (λόγω επί παραδείγματι έλλειψης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου 
κ.λ.π.) 
 
Συμπληρωματική Διευκρίνιση : 
Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να υποβάλει εναλλακτική προσφορά σε συνέχεια της πιο 
πάνω διευκρίνισης μπορεί σε μορφή συμπληρωματικού άρθρου το οποίο θα περιγράφει 
απολύτως αναλυτικά την προτεινόμενη λύση καθώς και το αντίστοιχο κόστος. 

 
  Η προσφορά αποκατάστασης  φθαρμένων επιφανειών στα μαρμάρινα δάπεδα με μάρμαρο 
προέλευσης Διδύμων  στο foyer εξώστη και στην περιοχή του μουσείου του παλαιού κτιρίου, θα 
πρέπει να συμφωνεί  με όσα αναγράφονται  σχετικά στο κεφάλαιο  Α των τεχνικών 
προδιαγραφών  και στο άρθρο 1 της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος IV.  
 
Στο παράρτημα Ι - Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές στο άρθρο « Επισκευή φθαρμένων 

μαρμάρων και αρμολόγηση μαρμάρων εισόδων νέου κτιρίου, παλαιού κτιρίου και πλατιάς Χρ. 

Λαμπράκη η εργασία αφορά στη διάνοιξη αρμών διαστολής στις περιοχές που ορίζονται από 

 την τεχνική περιγραφή και όχι περιμετρικά κάθε πλάκας μαρμάρου. Οι ποσότητες που θα 

περιληφθούν στην οικονομική προσφορά είναι οι αναφερόμενες στα άρθρα 12, 13, 14 αυτής.  



Επισυνάπτεται κάτοψη Περ. Χώρου σε κλίμακα  K 1:150 σε εκτύπωση Α0. 

 Στο παράρτημα Ι - Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές στο άρθρο ''Αντικατάσταση τμημάτων 

μαρμάρινων δαπέδων και επενδύσεων στο foyer  Μουσών" η εργασία αφορά στην 

αντικατάσταση των φθαρμένων μαρμάρων σε διάσπαρτες περιοχές στο foyer Μουσών με νέα 

μάρμαρα. 

Στην εκτιμώμενη αξία δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


