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1.Γενικά - Σκοπός 

   Στο χώρο του ∆ηµοτικού Αµαξοστασίου του ∆ήµου Ηρακλείου, στην 

Β.Ι.Π.Ε Ηρακλείου, στον οποίο στεγάζονται η Κεντρική Αποθήκη αναλωσίµων 

ειδών, και το ∆ηµοτικό Πρατήριο τροφοδοσίας Καυσίµων, είναι απαραίτητη η 

προµήθεια – τοποθέτηση σκιάστρων (τεντών ηλιοπροστασίας) από τις 

καιρικές συνθήκες. Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν την 

µελέτη για την προµήθεια και τοποθέτηση Σκιάστρων (Τεντών), σε βάρος του  

Κ.Α 20-7135.078 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ηρακλείου 2016. 

 

2. Εργασίες Τοποθέτησης και παράδοσης 

   Αφορά την υποχρέωση του Αναδόχου να παραδώσει τοποθετηµένες και σε 

πλήρη λειτουργία στην τελική της µορφή τις υπό προµήθεια τέντες, σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 

           

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΝΤΕΣ - ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ 

1.)  Τέντα Καποτίνα εξωτερικής σκίασης. Η κατασκευή της θα είναι από προφίλ αλουµινίου 

ηλεκτροστατικής βαφής και κάλυψη από PVC που να  είναι 100% αδιάβροχο και αδιαπέραστο 

από την υπεριώδη ακτινοβολία, και η διάσταση κάλυψης είναι: Πλάτος , Μήκος 150 cm χ 

550 cm. Να συµπεριλαµβάνετε και η τοποθέτηση Τεµάχιο 1. Χρώµα PVC:  Κρέµ                    

( Κεντρική Αποθήκη ).  

 

2.)  Τέντα Ζελατίνα κάθετη ανεµοπροστασίας. Η κατασκευή της θα είναι σταθερή, Να 

συµπεριλαµβάνετε Σκελετός Γαλβάνιζε ή αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, Περιµετρικά 

να έχει pvc. Χρώµατος Κρεµ, και η διάσταση κάλυψης είναι: Πλάτος , Μήκος 150 cm χ 200 

α. Να συµπεριλαµβάνετε και η τοποθέτηση. Τεµάχιο 1. ( Κεντρική Αποθήκη ). 
 



3.)  Τέντα Ζελατίνα κάθετη ανεµοπροστασίας(∆). Η κατασκευή της θα είναι σταθερή, Να 

συµπεριλαµβάνετε Σκελετός Γαλβάνιζε ή  αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, Περιµετρικά 

να έχει pvc. Χρώµατος Κρεµ, και η διάσταση κάλυψης είναι: Πλάτος , Μήκος 143 cm χ 250 

cm. Να συµπεριλαµβάνετε και η τοποθέτηση Τεµάχια 1. ( Πρατήριο Καυσίµων). 
 

4.)  Τέντα Ζελατίνα κάθετη ανεµοπροστασίας(Α). Η κατασκευή της θα είναι σταθερή, Να 

συµπεριλαµβάνετε Σκελετός Γαλβάνιζε ή αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, Περιµετρικά 

να έχει pvc. Χρώµατος Κρεµ, και η διάσταση κάλυψης είναι: Πλάτος , Μήκος 142 cm χ 225 

cm. Να συµπεριλαµβάνετε και η τοποθέτηση Τεµάχια 1. ( Πρατήριο Καυσίµων). 
 

5.)  Τεντόπανο από  PVC που να  είναι 100% αδιάβροχο και αδιαπέραστο από την 

υπεριώδη ακτινοβολία, µε ραφή περιµετρικά, και να διαθέτουν µεταλλικούς κρίκους ( 

"µπουντούζια") για να δεθεί σε σταθερή κατασκευή. ∆ιαστάσεων: Πλάτος , Μήκος 350 cm χ 

350 cm. Να συµπεριλαµβάνετε και η τοποθέτηση Τεµάχιο 1. Χρώµα PVC : Κρεµ.                        

( Πρατήριο Καυσίµων). 

6.)  Τέντα Καποτίνα εξωτερικής σκίασης. Η κατασκευή της θα είναι από προφίλ αλουµινίου 

ηλεκτροστατικής βαφής και κάλυψη από PVC που να  είναι 100% αδιάβροχο και αδιαπέραστο 

από την υπεριώδη ακτινοβολία, και η διάσταση κάλυψης είναι: Πλάτος , Μήκος 140 cm χ 

260 cm. Συµπεριλαµβάνετε και η τοποθέτηση Τεµάχιο 1. Χρώµα PVC :  Κρεµ.                       

( Πρατήριο Καυσίµων). 

 

            

       Ο Υπεύθυνος Τµήµατος        Η ∆ιευθύντρια  

 ∆ιαχείρισης Υλικών & Αποθεµάτων                   Οικονοµικών Υπηρεσιών  

 

      Πεδιαδιτάκης Γεώργιος                                     ∆ηµητράκη Μαρία                                                              

                                  

 

                                               Ο Αντιδήµαρχος      

                                         Οικονοµικών Υπηρεσιών                   

 

 

Καραντινός Γεώργιος 

 


