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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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 (Δ.Κ.Κ) 

4) Την Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης  

5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

 

Συντάσσομε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή 

και την συντήρηση τάφων τριετούς χρήσεως και την οστεοφύλαξη για την λειτουργία 

των Δημοτικών Κοιμητηρίων.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ * 

1. Μεταλλικό κιβώτιο (μονό) 

CPV: 44617000-8 

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. 

Διαστάσεις κιβωτίου, μήκος 45 έως 46  εκατοστά , πλάτος 25  εκατοστά, ύψος 25  εκατοστά 

και πάχος λαμαρίνας 0,3 του χιλιοστού. 

2. Μεταλλικό κιβώτιο (διπλό) 

CPV: 44617000-8 

Μεταλλικό κιβώτιο, διπλό κατάλληλο για φύλαξη οστών, από γαλβανισμένη λαμαρίνα ασημί 

χρώματος, με μάνταλο στο καπάκι, που εφαρμόζει σε προεξοχή στο κιβώτιο για να κλείνει.  

Διαστάσεις 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 

CPV: 39270000-5 

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.  

 

 

4. Μαρμάρινη επιγραφή 

CPV: 35121600-4 

Μαρμάρινη επιγραφή από λευκό μάρμαρο Νάξου Α κατηγορίας, με γυαλισμένη την 

επιφάνεια που θα γίνεται η χάραξη των γραμμάτων. Διαστάσεις μαρμάρου εξήντα (60 cm)  

εκατοστά πλάτος , δέκα πέντε (15 cm) εκατοστά ύψος και δύο (2 cm) εκατοστά πάχους. Επί 

της γυαλισμένης επιφάνεια χαραγμένο (με ύψος σειράς γραμμάτων 2,5  εκατοστών): 

 α) στην πρώτη γραμμή  ονοματεπώνυμο του θανόντα β) στην δεύτερη γραμμή  έτος 

γέννησης και ημερομηνία θανάτου. Χρώμα γραμμάτων χρυσό Α ποιότητας.  

 

5. Υαλοπίνακες 

CPV: 14820000-5 

Υαλοπίνακες πάχους τριών χιλιοστών (3mm), τριάντα έξι εκατοστών (36 cm)  ύψους και 

εξήντα εκατοστών (60 cm) μήκους. Διαφανή αρίστης ποιότητας.  

 

 

* Δειγματισμός υπάρχει στα γραφεία στο Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Μαρία Δημητράκη  

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

 

Γεώργιος Καραντινός 

 

Ο συντάκτης 

 

 

 

Βαρδής Βροντάκης 


