
       

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ       
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ.  
 
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου το τεχνικό αρχείο των 
φακέλων των οικοδοµικών άδειων της πρώην νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης έχει περιέλθει 
στην ευθύνη και διαχείριση της πολεοδοµίας δήµου ηρακλείου. κατά την χρήση του 
αρχείου διαπιστώθηκε η καταστροφή φακέλων οικοδ. άδειων και κρίθηκε απαραίτητη η 
αντικατάσταση τους µε νέους ,για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, µετά από 
την Α.∆.Σ. 708/ 2012 και την 851/12 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής σε βάρος του 
κ.α. 40-6614.001. 
οι τεχνικές προδιαγραφές των φακέλων είναι οι κάτωθι: 
  Οι φάκελοι  θα έχουν τον τύπο που αναφέρεται ως «κουτί αρχειοθέτησης µε λάστιχο» 
  Oι φάκελοι πάχους 10 εκ. θα είναι κατασκευασµένοι από χαρτί οντουλέ πάχους 1µµ και 
θα έχουν διαστάσεις µε ύψος 35 εκ. πλάτος 27 εκ. ώστε να έχουν την δυνατότητα να 
χωρούν µικρότερους φακέλους . Ποσότητα 360 τεµ. 
   Οι φάκελοι πάχους 7 εκ. θα είναι κατασκευασµένοι από χαρτί οντουλέ πάχους 1µµ και 
θα έχουν διαστάσεις µε ύψος 35 εκ. και  πλάτος 27 εκ. ώστε να έχουν την δυνατότητα να 
χωρούν µικρότερους φάκελους. Ποσότητα 300 τεµ. 
   Οι φάκελοι πάχους 5 εκ. θα είναι κατασκευασµένοι από οικολογικό πεπιεσµένο χαρτί 
πάχους περίπου 1µµ και θα έχουν διαστάσεις µε ύψος 33 εκ. η και 35 εκ. και πλάτος 25 
εκ. Ποσότητα 120τεµ. 
   Οι φάκελοι πάχους 4 εκ. θα είναι κατασκευασµένοι από οικολογικό πεπιεσµένο χαρτί 
πάχους περίπου 1µµ και θα έχουν διαστάσεις µε ύψος 33 εκ. η και 35 εκ. και πλάτος 25 
εκ. ποσότητα 120τεµ. 
 
   Όλοι οι φάκελοι θα µπορούν να είναι µε λογότυπο η άνευ. 
   Όλοι οι φάκελοι θα έχουν λάστιχο που θα τοποθετείται στην δεξιά πάνω και κάτω γωνία 
τους. 
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