
  

 

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια πλακών µαρµάρου 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12  του Ν. 2286/95 
 
2) Τις διατάξεις των  άρθρων 3 παρ 10 και 23 παρ 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ 
 
3) Την Π1/7446/2002 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 112/Β) 
 
5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 

 
Συντάσσοµε  τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια πλακών µαρµάρου που είναι 
απαραίτητες για τις ανάγκες συντήρησης των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων του ∆ήµου Ηρακλείου. 
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προµήθεια πλακών µαρµάρου για την κατασκευή 
τάφων και είναι απαραίτητες για τις ανάγκες συντήρησης των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων  του 

∆ήµου. 
 
Οι πλάκες µαρµάρου θα είναι προελεύσεως Νάξου, λευκό, εξαιρετικής ποιότητας, σκληρό, πάχους 
2cm.  
 
Οι διαστάσεις των πλακών πρέπει να είναι: 

• Πλάκες 1,90 µ. Χ 1,04 µ. 
• Πλαίσια 1,30 µ. Χ 0,60 µ. 
• Πλαίσια 1,85 µ. Χ 0,15 µ.  
• Πλαίσια 1,30 µ. Χ 0,15 µ. 
• Πλαϊνά µάρµαρα µε βάση µήκους 2,53 µ. και ύψη µήκους 0,60 µ. και 0,33 µ. 
• Πλαϊνά µάρµαρα µε βάση µήκους 2,53 µ. και ύψη µήκους 0,25 µ. και 0,50 µ. 
• Πλαϊνά µάρµαρα µε βάση µήκους 1,275 µ. και ύψη µήκους 0,50 µ. και 0,60 µ. 
• Πλαϊνά µάρµαρα µε βάση µήκους 1,275 µ. και ύψη µήκους 0,33 µ. και 0,25 µ. 

 
Τα είδη που θα προµηθευτούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τις διατάξεις 
υγιεινής διάθεσης και εµπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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