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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την:  Προμήθεια  ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΗ 2020  

ποσού 15.240,84 €   σε βάρος του: ΚΑ 15-6433.003με τίτλο: «Προμήθεια (κυπέλων, μεταλλίων,πλακετών)» του 

προϋπολογισμού έτους 2020. 

 

       

  

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 

3536/2007. 

4) 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. 

α/α            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  cpv:  18512200-3 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  

€ 

1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΙΕΛ  2500 1,60 4.000,00 € 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 25 ±2 150 3,90 585,00 € 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 32 ±2 150 4,70 705,00 € 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 38 ±2 100 7,90 790,00 € 

5 ΠΛΑΚΕΤΑ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΥΤΙ 23 ±2 Χ 18 ±2 250 14,30 3.575,00 € 

6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 25 ±2 ΘΕΜΑ ΤΕΝΝΙΣ ΑΝΤΡΙΚΟ 8 10,50 84,00 € 

7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 32 ±2 ΘΕΜΑ ΤΕΝΝΙΣ ΑΝΤΡΙΚΟ 4 14,50 58,00 € 

8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 38 ±2 ΘΕΜΑ ΤΕΝΝΙΣ ΑΝΤΡΙΚΟ 4 17,00 68,00 € 

9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 25 ±2 ΘΕΜΑ ΤΕΝΝΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 4 10,50 42,00 € 

10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 32 ±2 ΘΕΜΑ ΤΕΝΝΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 2 14,50 29,00 € 

11 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 38 ±2 ΘΕΜΑ ΤΕΝΝΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 2 17,00 34,00 € 

12 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 30±2 ΘΕΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 1 25,00 25,00 € 

13 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 15±2 ΘΕΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 20 6,50 130,00 € 

14 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 30±2 ΘΕΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1 25,00 25,00 € 

15 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 15±2 ΘΕΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 20 6,50 130,00 € 

16 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 25 ±2 ΘΕΜΑ ΠΟΛΟ 8 10,50 84,00 € 

17 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 32 ±2 ΘΕΜΑ ΠΟΛΟ 8 14,50 116,00 € 

18 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 38 ±2 ΘΕΜΑ ΠΟΛΟ 8 17,00 136,00 € 

19 ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΠΕΤΟΥ 2 ΕΚΑΤΟΣΤΑ 250 2,70 675,00 € 

20 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ Φ70 ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ   100 10,00 1.000,00 € 

΄ 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 12.291,00 € 

Φ.Π.Α 24% 2.949,84 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.240,84 € 



5) Την αναγκαιότητα της Προμήθειας   Προμήθεια  ΑΘΛΟΘΕΤΗΣΗ 2020 Την 943/19 απόφαση Δημάρχου περί 

ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

6) Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

 

 
1) ΜΕΤΑΛΛΙΑ :    Ποσότητα  2500  τεμάχια  

Μετάλλιο αθλοθέτησης χυτό από μέταλλο με 4,5 cm πλάτος και 5,5 cm ύψος  , και πάχους 0,03 mm με πέρασμα 2,5 cm για 

κορδέλα,  τρισδιάστατη και ανάγλυφη μορφή των αρχικών του οργανισμού Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ στην 

πίσω πλευρά και τρισδιάστατη και ανάγλυφη παράσταση του λογότυπου του Δήμου Ηρακλείου στην μπροστινή πλευρά, τα 

χρώματα να είναι ματ  με κορδέλα χρώματος 2,5 cm, πάνω θα γράφει Heraklion ή ότι επιθυμούμε σε όλα τα μετάλλια.  Οι 

ποσότητες των μεταλλίων θα είναι:   

  900  χρυσά  -  800  αργυρά,  -  και  800   χάλκινα,   . 

 

2)  ΚΥΠΕΛΛΑ :     Ποσότητα  150 τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος ασημί, με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου για την τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το 

λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  συνολικού ύψους 25 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 8Χ8Χ4 και  αυτοκόλλητη  ετικέτα με χάραξη 

στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το  όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. το όνομα του συν-διοργανωτή το 

όνομα της εκδήλωσης, η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης 

 

3)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα  150  τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος χρυσού, με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου για την τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το 

λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  συνολικού ύψους 32 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 8Χ8Χ4 και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη 

στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα συν-διοργανωτή το 

όνομα της εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης. 

 

4)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα  100  τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος χρυσού, τα 25 θα έχουν σαν θέμα το μπάσκετ, τα 25 σαν θέμα το ποδόσφαιρο και τα 50 ουδέτερα 

με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου για την τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  

συνολικού ύψους 38 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 8Χ8Χ4 και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται 

το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης,  η λέξη 

¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης. 

 

5) ΠΛΑΚΕΤΕΣ ΞΥΛΙΝΗ ΜΕ ΚΟΥΤΙ  :                 Ποσότητα:  250  τεμάχια   

Πλακέτα ξύλινη αθλοθέτησης διαστάσεων 23 x 18 cm ± 2 cm, με παράσταση το λογότυπο του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. και χώρο πάνω στο ξύλο για τοποθέτηση ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα 

του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ 

και η ημερομηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης. Τοποθετημένη σε κουτί  σε χρώμα μπλε ή μπορντό με εξωτερική επένδυση 

βελούδου ή δέρμα   

 

6)  ΚΥΠΕΛΛΑ :     Ποσότητα  8 τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος ασημί, με θέμα το τένις με αντρικό ομοίωμα και με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου 

για την τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  συνολικού ύψους 25 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 

8Χ8Χ4 και  αυτοκόλλητη  ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το  όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. το όνομα του συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης, η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες 

διοργάνωσης της εκδήλωσης 

 

7)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα 4 τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος χρυσού, με θέμα το τένις με αντρικό ομοίωμα και με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου 

για την τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  συνολικού ύψους 32 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 

8Χ8Χ4 και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες 

διοργάνωσης της εκδήλωσης. 

 

 

 

 

 



 

8)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα  4 τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος χρυσού, με θέμα το τένις με αντρικό ομοίωμα και με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου 

για την τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  συνολικού ύψους 38 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 

10Χ10Χ4 και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες 

διοργάνωσης της εκδήλωσης 

 

9)  ΚΥΠΕΛΛΑ :     Ποσότητα  4 τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος ασημί, με θέμα το τένις με γυναικείο ομοίωμα και με χώρο στο κέντρο της κολώνας του 

κυπέλλου για την τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  συνολικού ύψους 25 ± 2 cm, με μαρμάρινη 

βάση 8Χ8Χ4 και  αυτοκόλλητη  ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το  όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. το όνομα του συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης, η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες 

διοργάνωσης της εκδήλωσης 

 

10)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα 2 τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος χρυσού, με θέμα το τένις με γυναικείο ομοίωμα και με χώρο στο κέντρο της κολώνας του 

κυπέλλου για την τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  συνολικού ύψους 32 ± 2 cm, με μαρμάρινη 

βάση 8Χ8Χ4 και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες 

διοργάνωσης της εκδήλωσης. 

 

11)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα  2 τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος χρυσού, με θέμα το τένις με γυναικείο ομοίωμα και με χώρο στο κέντρο της κολώνας του 

κυπέλλου για την τοποθέτηση αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  συνολικού ύψους 38 ± 2 cm, με μαρμάρινη 

βάση 8Χ8Χ4 και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες 

διοργάνωσης της εκδήλωσης 

 

12)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα  1  τεμάχια  

Κύπελλο από μέταλλο χρώματος χρυσού, σαν θέμα το μπάσκετ ,συνολικού ύψους 38 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 12Χ12Χ5 και 

αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  

το όνομα συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης 

 

13)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα  20  τεμάχια  

Κύπελλο από μέταλλο χρώματος χρυσού, σαν θέμα το μπάσκετ, συνολικού ύψους 15 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 8Χ8Χ4 όμοιο 

με το κύπελλο της προηγούμενης παραγράφου 12 σε μικρότερη διάσταση και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα 

συμπεριλαμβάνονται το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα συν-διοργανωτή το όνομα της 

εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης 

 

14)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα  1  τεμάχια  

Κύπελλο από μέταλλο χρώματος χρυσού, σαν θέμα το ποδόσφαιρο ,συνολικού ύψους 38 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 12Χ12Χ5 

και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 

Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες 

διοργάνωσης της εκδήλωσης 

 

15)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα  20  τεμάχια  

Κύπελλο από μέταλλο χρώματος χρυσού, σαν θέμα το ποδόσφαιρο, συνολικού ύψους 15 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 8Χ8Χ4 

όμοιο με το κύπελλο της προηγούμενης παραγράφου 14 σε μικρότερη διάσταση και αυτοκόλλητη ετικέτα με χάραξη στην οποία θα 

συμπεριλαμβάνονται το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα συν-διοργανωτή το όνομα της 

εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης 

16)  ΚΥΠΕΛΛΑ :     Ποσότητα  8 τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος ασημί, με θέμα το πόλο με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου για την τοποθέτηση 

αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  συνολικού ύψους 25 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 8Χ8Χ4 και  αυτοκόλλητη  

ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το  όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. το όνομα του 

συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης, η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης 

 

 



 

 

17)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα 8 τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος χρυσού, με θέμα το πόλο με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου για την τοποθέτηση 

αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  συνολικού ύψους 32 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 8Χ8Χ4 και αυτοκόλλητη 

ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα 

συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης. 

 

18)  ΚΥΠΕΛΛΑ :      Ποσότητα  8 τεμάχια  

Κύπελλα από μέταλλο χρώματος χρυσού, με θέμα το πόλο και με χώρο στο κέντρο της κολώνας του κυπέλλου για την τοποθέτηση 

αυτοκόλλητου με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου  συνολικού ύψους 38 ± 2 cm, με μαρμάρινη βάση 8Χ8Χ4 και αυτοκόλλητη 

ετικέτα με χάραξη στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται το όνομα του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.  το όνομα 

συν-διοργανωτή το όνομα της εκδήλωσης,  η λέξη ¨ΗΡΑΚΛΕΙΟ¨ και η ημερομηνία /ες διοργάνωσης της εκδήλωσης 

 

19)  ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΠΕΤΟΥ:      Ποσότητα  250 τεμάχια  

Καρφίτσα πέτου μεταλλική φ20mm με ψυχρό σμάλτο στα χρώματα που θα ζητηθούν και με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου.   

 

20) ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ Ή ΒΕΛΟΥΔΙΝΗ:                         Ποσότητα:  100 τεμάχια   

Κασετίνα αθλοθέτησης σε χρώμα μπλε με εξωτερική επένδυση βελούδου ή δέρμα μαζί με μετάλλιο χυτό από μέταλλο διαμέτρου 

Φ70 και πάχους 0,05 έως 0,06 mm  τρισδιάστατη και ανάγλυφη παράσταση του λογότυπου του Δήμου Ηρακλείου στην μπροστινή 

πλευρά, στην πίσω πλευρά κενό τα χρώματα να είναι ματ χρυσό 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 

    Δελατόλας 

Νικόλαος ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ 

ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

 

Υπογραφή 

   Ημερομηνία 
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