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

 
Απλός ιστός φωτεινής σηµατοδότησης :  
 
• Σιδηροϊστός, απλός, γαλβανισµένος, χαλύβδινος, φωτεινής σηµατοδότησης. 
• Κυκλικής διατοµής DN Φ 4” (114mm). Πάχους τουλάχιστον 4,5mm και µήκους 4,20mm.  
• Σύµφωνος µε την πρότυπο Φ.Σ. 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και µε βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5. 

(αναφέρονται και στο Φ.Ε.Κ Β΄ 363 19/02/2013)    
• Φέρει ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα σκόνης (πούδρα) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free 

(χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm. Απόχρωσης κίτρινής (mobilak 105).  
• Ο ιστός θα φέρει θυρίδα για την τοποθέτηση οριολωρίδας µικτονόµησης των καλωδίων. 
• Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέµατα (τακάκια) για την ενίσχυση των θέσεων 

στήριξης των φωτεινών σηµατοδοτών, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στο σχέδιο του 
προτύπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

• Οι ιστοί θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου Χανίων. 
 
Στηρίγµατα φωτεινών σηµατοδοτών Φ200MM (ζεύγος) :  

 
• 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 στηρίγµατα θα παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου Χανίων. 
 

 Οι εν λόγω ιστοί 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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