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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 Φ200mm, κάθετης διάταξης, 
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 τον Τεχνικό 
Κανονισµό που ορίζει το ∆ΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β΄ 3007 26/11/13).     
 
• Φωτεινός σηµατοδότης πεζών Φ 200mm, δύο πεδίων. 
Φωτεινός σηµατοδότης πεζών, χρώµατος πράσινου, διάµετρος φακού Φ 200mm, κάθετης διάταξης, 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 τον Τεχνικό Κανονισµό 
που ορίζει το ∆ΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β΄ 3007 26/11/13).     
 
• Φωτεινός προειδοποιητικός σηµατοδότης οχηµάτων Φ 200mm, δύο πεδίων. 
Φωτεινός σηµατοδότης, χρώµατος πράσινου, διάµετρος φακού Φ 200mm, κάθετης διάταξης δύο πεδίων, 
δύο κίτρινα σε αναλαµπή, µε κλέµα στο κάτω πεδίο, δύο στηριγµάτων για τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε 
ιστό µε ανηρτηµένο βραχίονα, δύο γείσων, τάσης 230V εναλλασόµενη, µε λαµπήρες πυρακτώσεως 
αντικραδασµικού τύπου αντίστοιχης φωτεινότητας ισχύος 75W. Σύµφωνος µε τον Τεχνικό Κανονισµό 
που ορίζει το ∆ΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β΄ 3007 26/11/13). 
 
• Φωτεινή σηµατοδοτική οπτική µονάδα τύπου LED οχηµάτων Φ 200mm, ερυθρό. 
Οπτική µονάδα LED για φωτεινό σηµατοδότη, εφαρµόσιµη και συµβατή σε υφιστάµενους σηµατοδότες 
(ενδεικτικού τύπου vierex), διάµετρος φακού Φ 200mm, φωτεινής ένδειξης ερυθρό, τάσης 230V 
εναλλασσόµενη. Σύµφωνη µε τον Τεχνικό Κανονισµό που ορίζει το ∆ΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β΄ 3007 
26/11/13). 

 
        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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