
  

 

 
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. 
 
Συντάσσουµε 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 
πάχους 20 mm 

Προµήθεια κόντρα πλακέ θαλάσσης για επενδύσεις δαπέδων εξωτερικών 
χώρων πάχους 20 mm και διαστάσεων 1,25 Χ 2,50 m µε µεγάλη αντοχή 
στην υγρασία. 
Το κόντρα πλακέ θα αποτελείται βασικά από 3 ή 5 στρώσεις εσωτερικών 
και εξωτερικών καπλαµάδων από ξύλο σηµύδας. Η συγκόλληση των 
καπλαµάδων αυτών πρέπει να είναι µε κόλλες φαινολικές ή µελαµινικές.  

Φύλλα Σηµύδας πάχους  
9 mm 

Προµήθεια φύλλων σηµύδας για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, µεγάλης 
αντοχής στην υγρασία, διαστάσεων 1,25 Χ 2,50 m και πάχους 9 mm. 
Τα φύλλα σηµύδας θα αποτελούνται βασικά από 3 ή 5 στρώσεις 
εσωτερικών και εξωτερικών καπλαµάδων από ξύλο σηµύδας. Η 
συγκόλληση των καπλαµάδων αυτών πρέπει να είναι µε κόλλες φαινολικές 
ή µελαµινικές. 

∆οµική ξυλεία πελεκητή 

Προµήθεια δοµικής ξυλείας για την κατασκευή απλού ή και διπλού 
επάλληλου σκελετού πατωµάτων εξωτερικών χώρων, κατηγορίας κατ’ 
ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας µικρότερης του 17%, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά 
δάπεδα". 
∆ιαστάσεις 0,10 Χ 0,025 cm και µήκος 4,00 m 

∆οµική ξυλεία πριστή  
(λάτες) 

Προµήθεια δοµικής ξυλείας (λάτες) για την κατασκευή απλού ή και διπλού 
επάλληλου σκελετού πατωµάτων, για εξωτερικούς χώρους, κατηγορίας 
κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας µικρότερης του 17%, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά 
δάπεδα".  
∆ιαστάσεις 0,08 Χ 0,08 cm και µήκος 4,00 m 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
NOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: ∆ιονυσίου 13α 
Νέα Αλικαρνασσός                                                          
Τ.Κ:71601  
Πληροφορίες: Κοκκινάκη Καλ.  
Τηλ.: 2813-409818 
Fax: 2813-409870                                                        
E-mail :Kokkinaki-k@heraklion.gr  
 

 
Ηράκλειο,  14-04-2015 

 
 

 
 
 
                     Προµήθεια Ξυλείας για το έργο   
                     «Συντήρηση κηποθεάτρων»        
 
                     Κ.Α:15-7336.053 

       

                          Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 



  

Ξυλεία τύπου Σουηδίας 
Προµήθεια ξυλείας τύπου Σουηδίας για την κατασκευή κιγκλιδωµάτων, 
εξωτερικών χώρων, ευθύγραµµα, απλού σχεδίου, διαστάσεων 0,05 Χ 0,15 
cm και 0,05 Χ 0,13 cm και µήκος 4,20 m. 

 
 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
 
 

Κοκκινάκη Καλλιόπη 
Τοπογράφος Μηχ/κός ΤΕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 
O ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 
 

 
          

 
 


