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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια στολών, για τους δικαιούχους που 
εργάζονται στη ∆ημοτική Αστυνομία του ∆ήμου Ηρακλείου, έτους 2010, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 της διακήρυξης.  
   

Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται από τη σχετική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και περιγράφονται ακριβώς στο συνημμένο τεύχος ( ΦΕΚ. 1648/ 29 
Νοεμβρίου 2005 ) όπως επίσης συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμό 15945 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών και έχει δημοσιευτεί στο υπ’ αριθμό ΦΕΚ. 426/7 Απριλίου 
2006.     
 

Για τα είδη υπόδησης των στολών (βάση των Φ.Ε.Κ. 1648/29-11-05 και της 
συμπληρωματικής 15945 Απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών Φ.Ε.Κ. 426/07-04-06), 
όπου δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές συμπληρωματικά, αναφέρονται οι κάτωθι μετά 
από σχετική υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας του ∆ήμου Ηρακλείου Παντελή 
Κρουσταλάκη, Νόμος 1568/1985/ΦΕΚ 117/Α/18-10-1985 άρθρο 6 παρ 2α: 
 

 
1. ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 
 

 Καλοκαιρινά: δερμάτινα - δετά, σόλα γνήσιο δέρμα με αντιολισθητική επένδυση, 
εσωτερική επένδυση από γνήσιο δέρμα κατσίκι, πάτος μονοκόμματος.  

 Χειμερινά: δερμάτινα - δετά, σόλα από καουτσούκ αντιολισθητικό ή 
πολύουρεθάνη  injection,  εσωτερική επένδυση από γνήσιο δέρμα κατσίκι, 
πάτος μονοκόμματος. 

 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ειδών ένδυσης- υπόδησης 
έτους 2010 του προσωπικού της ∆/νσης της 
∆ημοτικής Αστυνομίας. 



 
2. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 

 
 Γόβα καλοκαιρινή: δερμάτινη , σόλα σύμφωνα με το σχετικό Φ.Ε.Κ., εσωτερική 

φόδρα από γνήσιο δέρμα κατσίκι αντιιδρωτική, τακούνι με συνθετικό δέρμα 4,5 
εκατοστών ύψους λεπτό, με άνοιγμα στην εσωτερική πλευρά. 

 Γόβα χειμερινή: δερμάτινη, εσωτερική φόδρα από κατσίκι αντιιδρωτική, τακούνι 
με συνθετικό δέρμα 4,5 εκατοστών ύψους χοντρό, σόλα σύμφωνα με το σχετικό 
Φ.Ε.Κ.. 

 
 
 
3. ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 Αντρικά χειμερινά: δερμάτινο με φερμουάρ στην εσωτερική πλευρά, σόλα 

καουτσούκ αντιολισθητικό, εσωτερική επένδυση γνήσιο δέρμα κατσίκι, πάτος 
μονοκόμματος. 

 Αντρικά καλοκαιρινά: δερμάτινο με φερμουάρ στην εσωτερική πλευρά, σόλα 
γνήσιο σολόδερμα με αντιολισθητική επένδυση, εσωτερική επένδυση γνήσιο 
δέρμα κατσίκι, πάτος μονοκόμματος.  

 Γυναικεία (χειμερινά – καλοκαιρινά): δερμάτινο ¾ με φερμουάρ στην εσωτερική 
πλευρά, σόλα καουτσούκ αντιολισθητική, εσωτερική επένδυση γνήσιο δέρμα 
κατσίκι, πάτος μονοκόμματος, τακούνι 4,5 εκατοστά ύψους. 

 
Για την μπότα 3/4 , και HORSE RACE, του Φ.Ε.Κ. 426/07-04-06, διευκρινίζεται ότι η 
σόλα θα είναι ελαστική αντιολισθητική, η εσωτερική επένδυση από γνήσιο δέρμα 
κατσίκι. 
 

 Αδιάβροχο νάιλον : Με φερμουάρ και κόπιτσες, αντιανεμικό με εσωτερική 
θερμική επένδυση κίτρινου χρώματος, τύπου σακάκι όχι μπουφάν, με 
φωσφορίζουσα οριζόντια γραμμή στα μανίκια και στην μέση, δύο εξωτερικές 
τσέπες με καπάκι μπροστά. 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

Παντελής Κρουσταλάκης 
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κος με α΄βαθμό 
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