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 Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προµήθεια υλικών φωτεινής σηµατοδότησης και απαραιτήτων 
συµπληρωµατικών εξαρτηµάτων τους, για τις ανάγκες των νέων και παλαιών εγκαταστάσεων του ∆ήµου µας. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων υλικών: 

 
• Φωτεινός σηµατοδότης οχηµάτων τριών πεδίων Φ 200mm. 
Φωτεινός σηµατοδότης οχηµάτων, χρώµατος πράσινου, διάµετρος φακού Φ 200mm από πολυκαβρονικό 
υλικό κατά ΕΝ, κάθετη διάταξη τριών πεδίων, κόκκινο / κίτρινο / πράσινο, µε κλέµα στο κάτω πεδίο, δύο 
στηριγµάτων για τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε ιστό µε ανηρτηµένο βραχίονα, τριών γείσων, τάσης 230V 
εναλλασόµενο, µε λαµπήρες πυρακτώσεως αντικραδασµικού τύπου αντίστοιχης φωτεινότητας ισχύος 
75W. Σύµφωνος µε τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆Κ-4/21-11-83 και µε την Υπουργική Απόφαση 
ΕΗ3/0/15456/26-3-82 του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. 
 
• Φωτεινός σηµατοδότης πεζών Φ 200mm. 
Φωτεινός σηµατοδότης πεζών, χρώµατος πράσινου, διάµετρος φακού Φ 200mm από πολυκαβρονικό 
υλικό κατά ΕΝ, κάθετη διάταξη δύο πεδίων, κόκκινο / πράσινο, µε κλέµα στο κάτω πεδίο, δύο 
στηριγµάτων για τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε ιστό µε ανηρτηµένο βραχίονα, δύο γείσων, τάσης 230V 
εναλλασόµενο, µε λαµπήρες πυρακτώσεως αντικραδασµικού τύπου αντίστοιχης φωτεινότητας ισχύος 
40W. Σύµφωνος µε τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆Κ-4/21-11-83 και µε την Υπουργική Απόφαση 
ΕΗ3/0/15456/26-3-82 του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. 
 
• Φωτεινός παλλόµενος σηµατοδότης πεζών Φ 200mm. 
Φωτεινός σηµατοδότης παλλόµενος, χρώµατος πράσινου, διάµετρος φακού Φ 200mm από 
πολυκαβρονικό υλικό κατά ΕΝ, κάθετη διάταξη δύο πεδίων, κίτρινου / κίτρινου, µε κλέµα στο κάτω πεδίο, 
δύο στηριγµάτων για τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε ιστό µε ανηρτηµένο βραχίονα, δύο γείσων, τάσης 
230V εναλλασόµενο, µε λαµπήρες πυρακτώσεως αντικραδασµικού τύπου αντίστοιχης φωτεινότητας 
ισχύος 40W. Σύµφωνος µε τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆Κ-4/21-11-83 και µε την Υπουργική 
Απόφαση ΕΗ3/0/15456/26-3-82 του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. 
 
• Στηρίγµατα σηµατοδοτών Φ 200mm. 
Στηρίγµατα σηµατοδοτών (ζεύγη), απλά, πράσινα, για σηµατοδότη φακού Φ 200mm. Κατάλληλος για 
τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε ιστό µε ανηρτηµένο βραχίονα. Συµπεριλαµβάνονται οι αναγκαίες 
εξαγωνικές βίδες κατά DIN 7990, ασφάλειες growers κατά DIN 127B.    
 

 
Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου Χανίων. Απαίτηση του Τµήµατος είναι  να προσκοµιστεί 
δείγµα του προϊόντος µαζί µε την προσφορά.  
Τα εν λόγω υλικά θα χρησιµοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρµένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή 

του ∆ήµου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του ∆ήµου µας.  
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ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ  - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
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