
  

 

 
ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια Ξυλείας  
 
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  
5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 
Συντάσσοµε   τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια  των παρακάτω υλικών  που είναι 
απαραίτητα για την συντήρηση των Κηποθεάτρων  του ∆ήµου Ηρακλείου. 
 

 
                                        ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης 
(Σηµίδα) πάχους 22 mm 

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων από συνθετική ξυλεία,  επί υπάρχουσας 
υποδοµής, µε  χρήση γαλβανισµένων ήλων 3/6/ mm (κορµός/κεφαλή) µε 
ελάχιστο µήκος κορµού 60 mm και ελάχιστο βάθος εισχωρήσεως 30 mm, σε 
κάνναβο 150 χ 150 mm και πύκνωση στα άκρα 100 χ100 mm , Mε κόντρα 
πλακέ θαλάσσης 22 mm 
 

 
Ξυλεία Σουηδίας (πεύκης)      
Για Θύρες  πρεσσαριστές 

Kατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε περιθώρια (περβάζια) 2 x5,5 
cm και στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα –πλακέ, πλήρη ή µε 
φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4 x 7 cm µε 
ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4 x 5 x 40 cm , µε 
σκελετό σταυρωτό από ξύλα «µισοχαρακτά» 4 x 5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από 
πήχεις σταυρωτές «µισοχαρακτές» καθαρής διατοµής τουλάχιστον  36x8 mm µε 
κενό 50 x 50 mm , περιθώρια 5x2,5 cm  σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 
5 mm και γενικά ξυλεία , σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας 
(εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και τα µικροϋλικά για την 
κατασκευή της., τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία 
περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών. 
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Προµήθεια Ξυλείας για το έργο «Συντήρηση 
κηποθεάτρων»        
 
Κ.Α:15-7336.008 
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Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 
 
 

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  

µε βαθµό ∆’ 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 

 

ΓΙΑΝΝΑ ΚΥΡΚΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΜΕ Β΄ΒΑΘΜΟ 
 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 
O ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 

ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
 

 
          

 
 


