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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειας 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ", για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ηρακλείου.   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες δατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με: 

 

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ "ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ" 

Διαστάσεων 0,40μ. * 1,00μ., κατασκευασμένη από φύλλο αλουμινίου 2,5-3 χιλ. 

και αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2, υψηλής αντανακλαστικότητας. Η πινακίδα 

θα συνοδεύεται από 10 χρόνια εγγύηση. Θα είναι σταθερά βιδωμένη με τα 

κατάλληλα υλικά σε δίποδο στήριξης πινακίδων, μήκους 1,00μ. και ύψους 0,70μ., 

από στραντζαριστό γαλβανιζέ σίδερο. 

 

2. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κ20  

Διαστάσεων 0,80μ. * 0,80μ., κατασκευασμένη από φύλλο αλουμινίου 2,5-3 χιλ. 

και αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2, υψηλής αντανακλαστικότητας. Η πινακίδα 

θα συνοδεύεται από 10 χρόνια εγγύηση. Θα είναι σταθερά βιδωμένη με τα 

κατάλληλα υλικά σε πτυσσόμενο τρίποδο στήριξης πινακίδων, ύψους 1,00μ. με 

άνοιγμα 0,70μ.,από στραντζαριστό γαλβανιζέ σίδερο. Το τρίποδο θα μπορεί να 

ασφαλίζει κατάλληλα και να παραμένει σταθερό όταν είναι ανοιχτό ενώ θα μπορεί 

να απασφαλίσει εύκολα για να κλείσει.  

 

3. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ02 

Διαστάσεων 0,80μ. * 0,80μ., κατασκευασμένη από φύλλο αλουμινίου 2,5-3 χιλ. 

και αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2, υψηλής αντανακλαστικότητας. Η πινακίδα 

θα συνοδεύεται από 10 χρόνια εγγύηση. Θα είναι σταθερά βιδωμένη με τα 

κατάλληλα υλικά σε πτυσσόμενο τρίποδο στήριξης πινακίδων, ύψους 1,00μ. με 



άνοιγμα 0,70μ.,από στραντζαριστό γαλβανιζέ σίδερο. Το τρίποδο θα μπορεί να 

ασφαλίζει κατάλληλα και να παραμένει σταθερό όταν είναι ανοιχτό ενώ θα μπορεί 

να απασφαλίσει εύκολα για να κλείσει.  

 

4. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ Ρ07 

Διαστάσεων 0,80μ. * 0,80μ., κατασκευασμένη από φύλλο αλουμινίου 2,5-3 χιλ. 

και αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2, υψηλής αντανακλαστικότητας. Η πινακίδα 

θα συνοδεύεται από 10 χρόνια εγγύηση. Θα είναι σταθερά βιδωμένη με τα 

κατάλληλα υλικά σε πτυσσόμενο τρίποδο στήριξης πινακίδων, ύψους 1,00μ. με 

άνοιγμα 0,70μ.,από στραντζαριστό γαλβανιζέ σίδερο. Το τρίποδο θα μπορεί να 

ασφαλίζει κατάλληλα και να παραμένει σταθερό όταν είναι ανοιχτό ενώ θα μπορεί 

να απασφαλίσει εύκολα για να κλείσει.  

 

5. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κ25  

Διαστάσεων 0,80μ. * 0,80μ., κατασκευασμένη από φύλλο αλουμινίου 2,5-3 χιλ. 

και αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2, υψηλής αντανακλαστικότητας. Η πινακίδα 

θα συνοδεύεται από 10 χρόνια εγγύηση. Θα είναι σταθερά βιδωμένη με τα 

κατάλληλα υλικά σε πτυσσόμενο τρίποδο στήριξης πινακίδων, ύψους 1,00μ. με 

άνοιγμα 0,70μ.,από στραντζαριστό γαλβανιζέ σίδερο. Το τρίποδο θα μπορεί να 

ασφαλίζει κατάλληλα και να παραμένει σταθερό όταν είναι ανοιχτό ενώ θα μπορεί 

να απασφαλίσει εύκολα για να κλείσει.  

 

Όλες οι πινακίδες πρέπει να συνοδεύονται από 10ετή εγγύηση καθώς και με 

πιστοποιητικό CE και ISO της Εταιρείας κατασκευής πινακίδων και πιστοποιητικό 

μεμβρανών. 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Ηράκλειο 13/12/2016 

Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
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