ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΝΙΩΝ
ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ
–

ΓΔΓΙΑ Α.Δ. (ΟΣΑ)

Δςπωπαϊκή Ένωζη
Επξσπατθφ Τακείν
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

Μελέηη Σεσνικών Πποδιαγπαθών
Ππόσειπος Γιαγωνιζμού απ. 06/2011

ΔΡΓΟ:

«ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ:
ΤΛΛΟΓΗ ΠΟΡΣΑ – ΠΟΡΣΑ» ΚΩΓΙΚΟ ΠΡΑΞΗ (ΟΠ): 302910
Τποέπγο 2: Ππομήθεια Ένηςπος Τλικού Δςαιζθηηοποίηζηρ /Δνημέπωζηρ

ΦΟΡΔΑ:

Γιαδημοηική Δπισείπηζη Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηων - ΓΔΓΙΑ Α.Δ. (ΟΣΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

12.100,00 € σωπίρ Φ.Π.Α. και 14.883,00 με Φ.Π.Α.

ΠΗΓΗ
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:

Δ.Π. Κπήηηρ και Νήζων Αιγαίος 2007-2013 ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ) θαη εζληθνχο πφξνπο.

Δ.Π. Κπήηηρ και Νήζων Αιγαίος 2007-2013
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ΣΕΥΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΗ

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηε δεκηνπξγηθή πξφηαζε/ζρεδηαζκφ θαη παξάδνζε ησλ παξαθάησ εηδψλ:

Α/α
Είδνο
1. Δεκηνπξγηθφ γηα
θαηαρσξήζεηο
2. Έληππα
2.1. Αθίζα θαη δεκηνπξγηθφ
απηήο
2.2. Κνηλσληθφ Σπκβφιαην θαη
δεκηνπξγηθφ απηνχ
2.3. Φπιιάδην ελεκέξσζεο 1
θαη δεκηνπξγηθφ απηνχ
2.4. Φπιιάδην ελεκέξσζεο 2
θαη δεκηνπξγηθφ απηνχ
2.5. Εηηθέηεο γηα θίηξηλνπο
θάδνπο θαη δεκηνπξγηθφ
απηψλ - 1
2.6. Εηηθέηεο γηα θίηξηλνπο
θάδνπο θαη δεκηνπξγηθφ
απηψλ - 2
2.7. Εηηθέηεο γηα κπιε θάδνπο
θαη δεκηνπξγηθφ απηψλ - 1
2.8. Εηηθέηεο γηα κπιε θάδνπο
θαη δεκηνπξγηθφ απηψλ - 2
2.9. Εηηθέηεο γηα πξάζηλνπο
θάδνπο θαη δεκηνπξγηθφ
απηψλ - 1
2.10.Εηηθέηεο γηα πξάζηλνπο
θάδνπο θαη δεκηνπξγηθφ
απηψλ - 2

Σχληνκε πεξηγξαθή
Γηα θαηαρσξήζεηο ζε εκεξήζην ή εβδνκαδηαίν ηχπν, θ.ιπ.

Αθίζα απεπζπλφκελε ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ.
Δεκηνπξγηθφ
Φχιιν κεγέζνπο ~Α4 (~21cmΦ29,7cm).
Δεκηνπξγηθφ
Φπιιάδην Ελεκέξσζεο απεπζπλφκελν ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ,
ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ζε Φνξείο ηεο πεξηνρήο.
Δεκηνπξγηθφ
Φπιιάδην Ελεκέξσζεο απεπζπλφκελν ζηε καζεηηψζα λενιαία ηεο
πεξηνρήο (Cartoon style – 5 θχιιν).
Δεκηνπξγηθφ
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α5
(~14,8cmΦ21cm)
Δεκηνπξγηθφ
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α4
(~21cmΦ29,7cm)
Δεκηνπξγηθφ
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α5
(~14,8cmΦ21cm)
Δεκηνπξγηθφ
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α4
(~21cmΦ29,7cm)
Δεκηνπξγηθφ
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α5
(~14,8cmΦ21cm)
Δεκηνπξγηθφ
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α4
(~21cmΦ29,7cm)
Δεκηνπξγηθφ

Τεκάρηα
1

100
1
800
1
1500
1
800
1
600
1
1400
1
700
1
2800
1
400
1
1600
1

Οη απαηηήζεηο γηα ηα αλσηέξσ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη δψδεθα ρηιηάδεο εθαηφ επξψ (12.100,00 €) ρσξίο ην Φ.Π.Α. θαη δέθα ηέζζεξηο ρηιηάδεο
νθηαθφζηα νγδφληα ηξία επξψ (14.883,00) € κε ην Φ.Π.Α.
Τν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ δίλεηαη αθνινχζσο.
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Υπονοδιάγπαμμα Τλοποίηζηρ
Α/α
Είδνο Εξγαζίαο
1. Δεκηνπξγηθφ γηα θαηαρσξήζεηο
(εθηφο θεηκέλνπ πιεξνθνξηψλ)

0* -30 εκέξεο 31-60 εκέξεο 61-90 εκέξεο 91-100 εκέξεο

2. Δεκηνπξγηθφ Αθίζαο
(εθηφο θεηκέλνπ πιεξνθνξηψλ)
3. Δεκηνπξγηθφ Κνηλσληθνχ Σπκβνιαίνπ
(εθηφο θεηκέλνπ πιεξνθνξηψλ)
4. Δεκηνπξγηθφ Φπιιαδίνπ ελεκέξσζεο 1
(εθηφο θεηκέλνπ πιεξνθνξηψλ)
5. Δεκηνπξγηθφ Φπιιαδίνπ ελεκέξσζεο 2
(εθηφο θεηκέλνπ πιεξνθνξηψλ)
6. Δεκηνπξγηθφ Εηηθεηψλ γηα θίηξηλνπο θάδνπο
(εθηφο θεηκέλνπ πιεξνθνξηψλ)
7. Δεκηνπξγηθφ Εηηθεηψλ γηα κπιε θάδνπο
(εθηφο θεηκέλνπ πιεξνθνξηψλ)
8. Δεκηνπξγηθφ Εηηθεηψλ γηα πξάζηλνπο θάδνπο
(εθηφο θεηκέλνπ πιεξνθνξηψλ)
9. Δεκηνπξγηθφ γηα θαηαρσξήζεηο
10. Δεκηνπξγηθφ Αθίζαο
11. Δεκηνπξγηθφ Κνηλσληθνχ Σπκβνιαίνπ
12. Δεκηνπξγηθφ Φπιιαδίνπ ελεκέξσζεο 1
13. Δεκηνπξγηθφ Φπιιαδίνπ ελεκέξσζεο 2
14. Δεκηνπξγηθφ Εηηθεηψλ γηα θίηξηλνπο θάδνπο
15. Δεκηνπξγηθφ Εηηθεηψλ γηα κπιε θάδνπο
16. Δεκηνπξγηθφ Εηηθεηψλ γηα πξάζηλνπο θάδνπο
17. Αθίζα - Παξαγσγή αληηηχπσλ
18. Φπιιάδην ελεκέξσζεο 1- Παξαγσγή αληηηχπσλ
19. Φπιιάδην ελεκέξσζεο 1- Παξαγσγή αληηηχπσλ
20. Εηηθέηεο γηα θάδνπο - Παξαγσγή αληηηχπσλ
21. Κνηλσληθφ ζπκβφιαην - Παξαγσγή αληηηχπσλ
*Ωο εκέξα 0 νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σχκβαζεο .
Φαληά, Φεβξνπάξηνο 2011
Η ζπληάμαζα
Μ.Ε. Φιεκεηάθε
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Φεκηθφο Μεραληθφο, M.Sc.
Υπνδηεπζχληξηα Μεηαθνξψλ Επηθηλδχλσλ Υιηθψλ
& ζεκάησλ Φ.Μ.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

ΕΡΓΟΤ

Πεπιγπαθή

ύνολο (€)

1

Δεκηνπξγηθφ γηα θαηαρσξήζεηο

500,00

2

Έληππα θαη δεκηνπξγηθφ απηψλ

11.600,00
ύνολο

12.100,00

ΦΠΑ 23%

2.783,00

ύνολο με ΦΠΑ

14.883,00

Οι παραπάνω ηιμές αποηελούν αποηέλεζμα έρεσνας ηοσ μελεηηηή ζηις ηρέτοσζες ηιμές ηοσ εμπορίοσ/σπηρεζιών.

Φαληά, Φεβξνπάξηνο 2011

Η ζπληάμαζα

Μ.Ε. Φιεκεηάθε
Φεκηθφο Μεραληθφο, M.Sc.
Υπνδηεπζχληξηα Μεηαθνξψλ Επηθηλδχλσλ Υιηθψλ
& ζεκάησλ Φ.Μ.
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ΣΕΥΝΙΚΕ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Οη παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Άπθπο 1: Γενικά ηοισεία
Οι παπούζερ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ αθοπούν ζηη δημιοςπγική ππόηαζη και ηην ππομήθεια:
α. έληππνπ Υιηθνχ θαη ην δεκηνπξγηθφ απηνχ (αθίζα, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα, θνηλσληθφ ζπκβφιαην θαη
εηηθέηεο πιεξνθνξηψλ),
β. δεκηνπξγηθφ γηα θαηαρσξήζεηο ζε εκεξήζην ή εβδνκαδηαίν ηχπν, θ.ιπ.,
ζρεηηθά κε ελεκέξσζε πνπ απνζθνπεί ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, ησλ
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ γηα ηηο δξάζεηο δηαινγήο ζηελ
πεγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ Παιηά Πφιε Φαλίσλ, ζην πιαίζην ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Σρεδίνπ Αζηηθήο
Αλάπηπμεο Παιηάο Πφιεο ηνπ Δήκνπ Φαλίσλ.
Η πνζφηεηα ησλ δεηνχκελσλ εληχπσλ πξνδηαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 1):
Πίνακαρ 1: Καηηγοπίερ Ένηςπος ςλικού ππορ ππομήθεια και ποζόηηηερ αςηού
Α/α
Είδνο Εληχπνπ
1
Αθίζα

2

3

4

5

6

7

8

9

Σχληνκε πεξηγξαθή
Τεκάρηα
Αθίζα απεπζπλφκελε ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ.
100
Οη ηίηινη θαη βαζηθέο νδεγίεο ζα είλαη ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά,
αιβαληθά θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Κνηλσληθφ Σπκβφιαην Φχιιν κεγέζνπο ~Α4 (~21cmΦ29,7cm).
800
Οη ηίηινη θαη βαζηθέο νδεγίεο ζα είλαη ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά,
αιβαληθά θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Φπιιάδην ελεκέξσζεο Φπιιάδην Ελεκέξσζεο απεπζπλφκελν ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, ζηνλ
1500
1
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ζε Φνξείο ηεο πεξηνρήο.
Οη ηίηινη θαη βαζηθέο νδεγίεο ζα είλαη ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά,
αιβαληθά θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Φπιιάδην ελεκέξσζεο Φπιιάδην Ελεκέξσζεο απεπζπλφκελν ζηε καζεηηψζα λενιαία ηεο
800
2
πεξηνρήο (Cartoon style – 5 θχιιν). Οη ηίηινη θαη βαζηθέο νδεγίεο ζα είλαη
ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Εηηθέηεο γηα θίηξηλνπο
Εηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
600
θάδνπο - 1
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α5 (~14,8cmΦ21cm)
Εηηθέηεο γηα θίηξηλνπο
Εηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
1400
θάδνπο - 2
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α4 (~21cmΦ29,7cm)
Εηηθέηεο γηα κπιε
Εηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
700
θάδνπο - 1
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α5 (~14,8cmΦ21cm)
Εηηθέηεο γηα κπιε
Εηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
2800
θάδνπο - 2
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α4 (~21cmΦ29,7cm)
Εηηθέηεο γηα πξάζηλνπο Εηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
400
θάδνπο - 1
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α5 (~14,8cmΦ21cm)
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Εηηθέηεο γηα πξάζηλνπο Εηηθέηεο πιεξνθνξηψλ γηα θάδνπο ζε ηξεηο γιψζζεο (αγγιηθά, αιβαληθά
θάδνπο - 2
θαη αξαβηθά) πιένλ ηεο ειιεληθήο.
Απηνθφιιεηεο, αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, κεγέζνπο ~Α4 (~21cmΦ29,7cm)

1600

Σε θάζε είδνο Εληχπνπ, αιιά θαη ζην δεκηνπξγηθφ γηα θαηαρσξήζεηο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη:
1. Τν έκβιεκα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.
2. Τν ζήκα ηνπ ΕΣΠΑ.
3. Η αλαθνξά ζην φλνκα ηνπ Τακείνπ, θάησ απφ ην έκβιεκα ηεο ΕΕ.
4. Τα ζηνηρεία ηνπ ΕΠ.
5. Τν κήλπκα πνπ ηπρφλ έρεη επηιέμεη ε ΔΑ γηα λα πξνβάιεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηεο θνηλ. παξέκβαζεο.
Τα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα δνζνχλ κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα απφ ηελ Υπεξεζία ζηνλ αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
Η ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία -ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Υπεξεζία- γηα ηελ παξαγσγή ηνπ
δεκηνπξγηθνχ ησλ εληχπσλ, ηε κεηάθξαζε θεηκέλσλ φπνπ απαηηείηαη, θ.ιπ., ην δεκηνπξγηθφ γηα θαηαρσξήζεηο θαη
ηελ εθηχπσζε ησλ απαηηνχκελσλ αληηηχπσλ ησλ εληχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.
Άπθπο 2: Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά Ένηςπος Τλικού και Γημιοςπγικού
2.1 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά Ένηςπος Τλικού
Ωο έληππν πιηθφ νξίδνληαη ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα (Άξζξν1, ζεκείν α. φπσο αλαιχνληαη ζηνλ Πίλαθα 1). Τα
θαη’ ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη:
o Τεηξαρξσκία.
o

Πνηφηεηαο ράξηνπ illustration ή velvet (βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 135 g) πιελ ησλ εηηθεηψλ.

Αλαιπηηθφηεξα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έληππνπ πιηθνχ απαηηνχληαη, πιένλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνλ Πίλαθα 1
ηνπ Άξζξνπ 1, ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:
o

Αθίζερ: ζα έρνπλ ειάρηζηε δηάζηαζε 50 x 70 (πεξίπνπ) (βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 180 g) θαη ζα είλαη
αλάινγεο πνηφηεηαο. Οη αθξηβείο αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο (θείκελν) ζα δνζνχλ κε ζρεηηθφ
ππφδεηγκα απφ ηελ Υπεξεζία ζηνλ αλάδνρν, 60 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σρέδην ηνπ
πεξηερνκέλνπ (αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο) ζα δνζεί, κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα, απφ ηελ Υπεξεζία ζηνλ
αλάδνρν 30 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

o

Κοινωνικό ςμβόλαιο: Καηάιιεια πξνζαξκνζκέλν σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ, ψζηε λα ελεκεξψλεη
γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ
αλαθπθιψζηκσλ. Οη αθξηβείο αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο (θείκελν) ζα δνζνχλ κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα
απφ ηελ Υπεξεζία 60 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σρέδην ηνπ πεξηερνκέλνπ
(αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο) ζα δνζεί, κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα, απφ ηελ Υπεξεζία ζηνλ αλάδνρν 30
εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

o

Φςλλάδιο Δνημέπωζηρ 1: απεπζπλφκελν ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν &
ζηνπο Φνξείο ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο: Καηάιιεια πξνζαξκνζκέλν σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ, ψζηε
λα ελεκεξψλεη γηα ηε ζθνπηκφηεηα ησλ δξάζεσλ θαη ηα νθέιε απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ. 6 θχιισλ
κεγέζνπο κηζνχ Α5 θαηειάρηζηνλ. Σπξξαθή θαξθίηζα. Οη αθξηβείο αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο
(θείκελν) ζα δνζνχλ κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα απφ ηελ Υπεξεζία ζηνλ αλάδνρν, 30 εκέξεο κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σρέδην ηνπ πεξηερνκέλνπ (αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο) ζα δνζεί, κε ζρεηηθφ
ππφδεηγκα, απφ ηελ Υπεξεζία ζηνλ αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
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o

Φςλλάδιο Δνημέπωζηρ 2: απεπζπλφκελν ζηελ καζεηηψζα λενιαία ηεο πεξηνρήο. Cartoon style –
ηξίπηπρν 22 x 24 cm, δχν φςεσλ (βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 135 g). Καηάιιεια πξνζαξκνζκέλν σο πξνο ην
πεξηερφκελν ηνπ, ψζηε λα ελεκεξψλεη γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ έξγνπ θαη ηα νθέιε απφ ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ
ηε καζεηηψζα λενιαία ηεο πεξηνρήο. Οη αθξηβείο αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο (θείκελν) ζα δνζνχλ κε
ζρεηηθφ ππφδεηγκα απφ ηελ Υπεξεζία ζηνλ αλάδνρν, 30 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Σρέδην ηνπ πεξηερνκέλνπ (αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο) ζα δνζεί, κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα, απφ ηελ
Υπεξεζία ζηνλ αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

o

Δηικέηερ: θηικο, δνθίκην, θαινχπη, εθηχπσζε κεηαμνηππία ζε απηνθφιιεην ιεπθφ PVC ζε ραξηί intercoat
100 mic ή νracle 100 mic, κε αλεμίηεια κειάληα Coates Fix Opus ρξεζηκνπνίεζε βεξληθηνχ. Αληνρή:
ηνπιάρηζηνλ 5 εηνχο δηάξθεηαο. Οη αθξηβείο αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο (θείκελν) αλά είδνο εηηθέηαο ζα
δνζνχλ κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα απφ ηελ Υπεξεζία ζηνλ αλάδνρν, 30 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Σρέδην ηνπ πεξηερνκέλνπ (αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο) ζα δνζεί, κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα, απφ
ηελ Υπεξεζία ζηνλ αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

2.2 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά Γημιοςπγικού
o Δεκηνπξγηθφ γηα θαηαρσξήζεηο ζε εκεξήζην ή εβδνκαδηαίν ηχπν κέγηζησλ δηαζηάζεσλ 15x24 cm,
Τεηξαρξσκία. Καηάιιεια πξνζαξκνζκέλν σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ, ψζηε λα ελεκεξψλεη γηα ηε
ζθνπηκφηεηα ησλ δξάζεσλ θαη ηα νθέιε απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο
ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ. Οη αθξηβείο αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο
ζα δνζνχλ κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα απφ ηελ Υπεξεζία ζηνλ αλάδνρν, 60 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Σρέδην ηνπ πεξηερνκέλνπ (αλαγξαθφκελεο πιεξνθνξίεο) ζα δνζεί, κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα, απφ
ηελ Υπεξεζία ζηνλ αλάδνρν 30 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

Η ζπληάμαζα

Μ.Ε. Φιεκεηάθε
Φεκηθφο Μεραληθφο, M.Sc.
Υπνδηεπζχληξηα Μεηαθνξψλ Επηθηλδχλσλ Υιηθψλ
& ζεκάησλ Φ.Μ
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