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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την προµήθεια φωτιστικών εξωτερικού χώρου, µε καµπύλες βραχίονες στήριξης σε κτίρια, που 

θα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες λάµπες φωτισµού 

           

 

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειµένου να αναθέσει µε τη διαδικασία 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος την προµήθεια φωτιστικών σωµάτων εξωτερικού χώρου σε διάφορα κτίρια, της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης 

 
Προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει προσφορά µε σφραγισµένο φάκελο, µέχρι την Τετάρτη 15/1/2014 και 
14.00 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών 
Τσιµισκή 98, 8ος όροφος, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη 

 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

Βραχίονας στήριξης  :  Ο βραχίονας θα είναι  καµπύλος, µονός, µήκους 1200mm, πάχους 3mm, και 
διατοµής Φ60, απόληξης Φ42, και µε φλάντζα για προσαρµογή σε τοιχίο. Ο βραχίονας θα είναι 
γαλβανισµένος εν θερµώ. Πλήρωση προδιαγραφών  που αναφέρονται στο ΕΝ-40.  

 

Φωτιστικό Σώµα : Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα 
Ευρωπαϊκά  πρότυπα ΕΝ 60598-1-2-3 .  Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή 

λειτουργία στο ύπαιθρο και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος από –15 °C ως +40 °C, χωρίς αλλοίωση των 
κατασκευαστικών του στοιχείων, και δυσµενή επίδραση στο χρόνο ζωής των οργάνων του φωτιστικού 
σώµατος. Το φωτιστικό σώµα θα έχει  κέλυφος που θα αποτελείται από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο, θα φέρει 
ανταυγαστήρα  υψηλής καθαρότητας (99%) από ανοδειωµένο αλουµίνιο  και θα έχει κώδωνα από επίπεδο η 
ελαφρώς κουρµπαριστό πυρίµαχο γυαλί 5mm. Ο κώδωνας θα είναι ανθεκτικό σε συνήθεις µηχανικές 
καταπονήσεις και χωρίς ελκτικές ιδιότητες σκόνης, ώστε να µη ρυπαίνεται από αυτή. Η στερέωση του 
καλύµµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ασφαλούς κλεισίµατος και σε περίπτωση 
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που σπάσει εύκολα να αντικατασταθεί, να δύναται δε αυτό κατά το άνοιγµα του φωτιστικού σώµατος, για 
συντήρηση ή αντικατάσταση του λαµπτήρα, να παραµένει συνδεδεµένο µε το υπόλοιπο σώµα του φωτιστικού 
ώστε να επιτρέπει στον εργαζόµενο να χρησιµοποιεί και τα δύο χέρια. Η αντικατάσταση του λαµπτήρα πρέπει 
να είναι εύκολη και να γίνεται χωρίς τη χρησιµοποίηση κάποιου εργαλείου.  Τα όργανα έναυσης θα είναι 
τοποθετηµένα σε ειδική µονωτική βάση και εφοδιασµένα µε µαχαιρωτό διακόπτη ασφαλείας.  Ο λαµπτήρας 
(κεραµικό ντουί Ε40) και τα όργανα έναυσης  θα είναι 250W. Ο βαθµός προστασίας είναι IP66. 

 
Λάµπα : H λάµπα θα είναι τύπου Νατρίου (Na), αχλάδας,  Ε40 και ισχύος 250W. 

 

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 

Η ενδιαφερόµενη εταιρία µε την προσφορά της θα πρέπει να προσκοµίσει τα παρακάτω: 
 

1. Τεχνικά Φυλλάδια.  
2. Αναφορά στο κατασκευαστή (εταιρεία, χώρα) .  
3. Αναφορά στο χρόνο  εγγύησης  του κατασκευαστή. 
 

Γ. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΛΟΙΠΑ 

 

Η ανωτέρω προµήθεια αφορά σε καινούργιο εξοπλισµό και οι δαπάνες όλων των υλικών και εργασιών (π.χ. 
σφράγιση, αποστολή) έως την ασφαλή, τυπική, τελική παράδοση στην ΕΕΛΘ  βαρύνουν τον προµηθευτή.  

Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης θα ορίζεται σαφώς στην προσφορά.  

 
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο προµηθευτής µε τη 

χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, εφόσον καλύπτει τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. 
Η πληρωµή θα γίνει σε διάστηµα 60 το πολύ, ηµερών από την έκδοση των νοµίµων παραστατικών και µετά 

την παραλαβή των υλικών από τους αρµοδίους υπαλλήλους. 
 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γιάννη Κορτέση, στα τηλ. 2310 
966881/586057 

 
 
 

 Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  

 Προµηθειών, ∆.Υ. & Αποθηκών  

   

   

 Ελένη Παχατουρίδου  

 
 
 


