
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/04/ 2015   

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προµήθεια τετρακοσίων είκοσι (420) µονών & διακοσίων είκοσι (210) διπλών 

µεταλλικών κιβωτίων οστών οστεοφυλακίου µονά-διπλά» , προµήθεια 

πεντακοσίων εξήντα οκτώ  (568) µεταλλικών σταυρών για τάφους τριετούς 

χρήσεως . 

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 και 

το 

 Ν. 4281/2014 

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: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

* 1.Μεταλλικό κιβώτιο, µονό κατάλληλο για φύλαξη οστών, από γαλβανισµένη 

λαµαρίνα ασηµί χρώµατος, µε µάνταλο στο καπάκι, που εφαρµόζει σε προεξοχή στο 

κιβώτιο για να κλείνει. 

∆ιαστάσεις κιβωτίου, µήκος 45 έως 46 εκατοστά , πλάτος 25  εκατοστά, ύψος 25  

εκατοστά και πάχος λαµαρίνας 0,3 του χιλιοστού. 

* 2.Μεταλλικό κιβώτιο, διπλό κατάλληλο για φύλαξη οστών, από γαλβανισµένη 

λαµαρίνα ασηµί χρώµατος, µε µάνταλο στο καπάκι, που εφαρµόζει σε προεξοχή στο 

στο κιβώτιο για να κλείνει.  

∆ιαστάσεις κιβωτίου µήκος 45 έως 46  εκατοστά, πλάτος 50 έως 51  εκατοστά, 

ύψος 25  εκατοστά και πάχος  λαµαρίνας 0,3 του χιλιοστού. 

 Το µάνταλο στο καπάκι και η προεξοχή που θα κλείνει το κιβώτιο, θα είναι 

τοποθετηµένα στην πλευρά του µήκους του κιβωτίου (45 έως  46  εκατοστών ) στο 

µονό και στο διπλό κιβώτιο.    

* 3.Μεταλλικός σταυρός ορειχάλκινος , διαστάσεων 58  εκατοστών ύψους και 19  

εκατοστών πλάτους στο σηµείο του σταυρού µε το σώµα του Χριστού σε διαστάσεις 

14 Χ 11  εκατοστών. Βερνικωµένος και χρωµιοµένος µε ηλεκτροστατική βαφή Α 

ποιότητας µπρούντζινου χρώµατος . Ειδικά κατασκευασµένος για εξωτερική χρήση.    

 

* ∆ειγµατισµός υπάρχει στα γραφεία στο Νέο Κοιµητήριο Ηρακλείου . 



 

 

 Ο συντάκτης                                                          Ο   Αντιδήµαρχος 
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Βαρδής Βροντάκης                                                   Γεώργιος Καραντινός 


