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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Προμήθεια αυτοκόλλητων  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                             ανακλαστικών λωρίδων   

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      σήμανσης & Διακριτικών  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ      γνωρισμάτων των Οχημάτων  

Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου         του Δήμου Ηρακλείου & 

Τ.Κ:70014                                     ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων 

Υπεύθυνος: Κρουσταλάκης Παντελής      

Τηλ.:2813409630 Κ.Α 20-6662.001 

E-mail :  kroust-p@heraklion.gr 

  

Ηράκλειο  19 / 07 / 2017  

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

           

Σκοπός 

   Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν την μελέτη για 

την  προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & διακριτικών 

γνωρισμάτων  που θα τοποθετηθούν- αντικατασταθούν στα  Δημοτικά 

οχημάτων του  Δήμου Ηρακλείου και ενημερωτικών πινακίδων σήμανσης 

κτιρίων .  

   Η προμήθεια και αντικατάσταση τους αποτελεί εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη 

για το Δήμο Ηρακλείου  δεδομένου ότι με το άρθρο 7 παράγραφος 2  ΦΕΚ 

108/4-2-2010 Τεύχος Β΄ είναι υποχρεωτικό τα αυτοκίνητα λοιπών φορέων 

του δημόσιου τομέα (NΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) 

υποχρεούνται να φέρουν <<Διακριτικά γνωρίσματα αυτοκινήτων>> 

  

  Η προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 20-6662.001 και με τίτλο ≪ 

Προμήθεια υλικών για τη σήμανση & προστασία και ποσού 6.596,80  € του 

προϋπολογισμού έτους 2017.   

 

Τεχνικές Προδιαγραφές   

Συντάσσομε τις τεχνικές προδιαγραφές για την << Προμήθεια αυτοκόλλητων 

ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & διακριτικών γνωρισμάτων  που θα 

τοποθετηθούν- αντικατασταθούν στα  Δημοτικά οχημάτων του  Δήμου 

Ηρακλείου και ενημερωτικών πινακίδων σήμανσης κτιρίων >> που 

περιλαμβάνει τα εξής:  
 

Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων                        

σήμανσης & διακριτικών γνωρισμάτων και ενημερωτικών               

πινακίδων σήμανσης κτιρίων 

mailto:kroust-p@heraklion.gr
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A/A CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

1 

44424300-1 

Ανακλαστικές 

ταινίες 

Λωρίδα σήμανσης οχημάτων μονής επίστρωσης , 

κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του 

10cm μέτρου για τοποθέτηση στη μέση περίπου 

του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος. Για 

κάθε όχημα χρειάζεται  δώδεκα τρέχων μέτρα 

12 λωρίδα. 

2 

44424300-1 

Ανακλαστικές 

ταινίες 

Αυτοκόλλητα γράμματα για ένδειξη και στις δύο 

(2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου 

του τίτλου της Υπηρεσίας ( ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

πέντε εκατοστών του μέτρου 5cm  ) 

3 

44424300-1 

Ανακλαστικές 

ταινίες 

Αυτοκόλλητη στάμπα μονής επίστρωσης  με το 

λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου- και τον γρύπα   

διαστάσεων 35 cm χ 35 cm 

4 

31523200-0 
Πινακίδες 

μονίμων 

μηνυμάτων 

Πινακίδα σήμανσης κτιρίου με λογότυπο 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) διαστάσεων  160Χ80 

5 

31523200-0 
Πινακίδες 

μονίμων 

μηνυμάτων 

Πινακίδα σήμανσης κτιρίου με λογότυπο 

(ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΔΙΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) διαστάσεων  160Χ80 

6 

31523200-0 
Πινακίδες 

μονίμων 

μηνυμάτων 

Πινακίδα πληροφοριακή με λογότυπο                        

(ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ  ΧΩΡΟ ΚΑΘΑΡΟ) 

διαστάσεων  40Χ60 

7 

31523200-0 
Πινακίδες 

μονίμων 

μηνυμάτων 

Πινακίδα πληροφοριακή με λογότυπο 

(ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ) 

διαστάσεων 40Χ30 

8 

31523200-0 
Πινακίδες 

μονίμων 

μηνυμάτων 

Πινακίδα πληροφοριακή με λογότυπο 

(ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΒΗΣΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ  )                    

διαστάσεων   45Χ45 

9 

31523200-0 
Πινακίδες 

μονίμων 

μηνυμάτων 

Πινακίδα σήμανσης κτιρίου με λογότυπο 

(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ) διαστάσεων 100Χ200 

10 

31523200-0 
Πινακίδες 

μονίμων 

μηνυμάτων 

Πινακίδα σήμανσης κτιρίου με λογότυπο 

(ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ) διαστάσεων  100Χ200 
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  Τα παραπάνω είδη αυτοκόλλητα θα είναι εξωτερικής χρήσης, που 

προορίζονται για τα οχήματα του Δήμου και θα παραδίδονται στην Κεντρική 

Αποθήκη Αναλωσίμων ειδών ( Αμαξοστάσιο Δήμου ) με τα απαραίτητο 

συνοδευτικό Τιμολόγιο. Η τοποθέτηση τους θα γίνει από υπαλλήλους της 

Υπηρεσίας. 

  Η επιλογή των χρωμάτων – γραμματοσειρών θα γίνουν σύμφωνα με τα 

υποδείγματα της υπηρεσίας. 

Τόπος εργασιών: 

    Η τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης, θα γίνουν στον Δημοτικό χώρο              

( Αμαξοστάσιο ), μετά από συνεννόηση με τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να  λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και 

προστασίας των εργαζομένων, των εγκαταστάσεων, μέσα στο χώρο του 

αμαξοστασίου, κατά τη διαδικασία της παράδοσης-τοποθέτησης, και είναι 

υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την 

παράδοσής τους. 

  

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                 Ο Συντάκτης   

        Ο Δ/ντής                             Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                                                                           

            α/α                            ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ                        

 

 

 Παντελής Κρουσταλάκης                       Πεδιαδιτάκης Γεώργιος  

Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β   

 

 


