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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
(ναι ή όχι) 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
(αριθµός σελίδας τεχνικής 

προσφοράς που αναφέρεται 
η συγκεκριµένη 
προδιαγραφή) 

1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 

  

1.1 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 
Ε∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ 

  

Ο ιστός θα είναι από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, 
βαµµένος ηλεκτροστατικά σε φούρνο µε πολυεστερική 
πούδρα. 

  

Το χρώµα του ιστού θα είναι γκρι ανθρακί.   

Ο ιστός θα αποτελείται από τρία τµήµατα διαφορετικής 
διατοµής. Το πρώτο τµήµα (περιλαµβάνει και τη βάση) 
θα φέρει τη θυρίδα επίσκεψης και τα διακοσµητικά 
στοιχεία του ιστού. 

  

Το συνολικό υπέργειο ύψος του ιστού θα είναι περίπου 
3,5m (+-5%). 

  

Η διακοσµητική βάση του ιστού, που θα διαθέτει θυρίδα 
επίσκεψης και όλα τα διακοσµητικά στοιχεία τα οποία 
καλύπτουν τα σηµεία αλλαγής της διατοµής του ιστού 
θα είναι από χυτό αλουµίνιο. 

  

Η θυρίδα επίσκεψης, θα φέρει τυπωµένα τα διακριτικά 
του ∆ήµου Χανίων, (οπού ο προµηθευτής 
υποχρεούνται να τοποθετήσει µετά από συνεννόηση µε 
την επιβλέπουσα Υπηρεσία). 

  

Η θυρίδα επίσκεψης του ιστού θα ασφαλίζει πάνω στον 
ιστό µε µια βίδα ασφαλείας ανοξείδωτη (allen). 

  

Θα φέρει ακροκιβώτιο αποσπώµενο µε 2 (δύο) 
ασφαλειοθήκες και µε 2 (δύο) ασφάλειες των 16 A. 

  

Ο ιστός θα περιλαµβάνει τέσσερα αγκύρια στήριξης 
ενδεικτικού µήκους 40cm, ροδέλες, παξιµάδια 
ασφαλείας και καλύµµατα από ελαστικό για τα 
παξιµάδια. Για την συγκράτηση των αγκυρίων θα 
υπάρχουν 2 πλαίσια. 

  

Ο ιστός θα έχει κλάση µόνωσης ΙΙ.   

Ο ιστός θα είναι κατασκευασµένης σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς UNI ΕΝ 40-5 (απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισµού), EN 40/3-1 και EN 40/3-3. 

  

Ο ιστός θα φέρει πιστοποίηση CE.   

Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 
9001. 

  

1.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΦΑΝΑΡΙ) ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ Η ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 
70W 
 

  

Το φωτιστικό σώµα θα είναι βαθµού προστασίας IP 66.    

Το φωτιστικό σώµα θα είναι µόνωσης ΙΙ, αντοχής σε 
κρούση ΙΚ08. 
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Το φωτιστικό σώµα θα φέρει θερµική προστασία 
(ενσωµατωµένο θερµικό). 

  

Θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς ΕΝ60598 και ΕΝ61547. 

  

Το σώµα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασµένο από 
χυτό αλουµίνιο. 

  

Το σώµα του φωτιστικού θα είναι βαµµένο σε δύο 
στάδια. Ανθεκτικό στην διάβρωση και στην ηλιακή 
ακτινοβολία. 

  

Το φωτιστικό σώµα θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση 
είτε σε ιστό είτε σε βραχίονα, µε κατάληξη περίπου 
∅60mm. 

  

Το τελικό χρώµα θα είναι γκρι ανθρακί πανοµοιότυπο 
µε αυτό του ιστού. 

  

θα έχει κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυρωµένες 
επαφές. 

  

Ο ανταυγαστήρας θα είναι από γυαλιστερό αλουµίνιο 
υψηλής καθαρότητας (τουλάχιστον 99%). 

  

Ο ∆ιαχύτης (κάλυµµα) θα είναι από αµµοβοληµένο 
γυαλί µεγάλης θερµικής και µηχανικής αντοχής, πάχους 
τουλάχιστον 5mm. 

  

Το άνω κάλυµµα του φωτιστικού θα συγκρατείται στο 
σώµα µε ανοξείδωτες βίδες 

  

Το άνω κάλυµµα του φωτιστικού θα είναι ανοιγόµενο 
και κατά τη διάρκεια της συντήρησης-αντικατάστασης 
του λαµπτήρα, θα παραµένει στερεωµένο στο σώµα 
του φωτιστικού. Ειδική διάταξη ασφαλείας θα το 
συγκρατεί ανοιχτό για την αποφυγή ατυχηµάτων. 

  

Με το άνοιγµα του άνω καλύµµατος η παροχή του 
ηλεκτρικού ρεύµατος θα διακόπτεται για λόγους 
ασφαλείας µέσω µαχαιρωτού διακόπτη 

  

Τα όργανα έναυσης θα είναι προκαλωδιωµένα µε 
εύκαµπτο καλώδιο µε διπλή µόνωση σιλικόνης και θα 
φέρουν σύστηµα ταχείας σύνδεσης-αποσύνδεσης 
(quick connectors).  

  

Τα όργανα έναυσης θα βρίσκονται τοποθετηµένα πάνω 
σε ένα αποσπώµενο δίσκο από πλαστικό, για εύκολη 
συντήρηση. Η αφαίρεση του δίσκου αυτού θα γίνεται 
χωρίς τη χρήση εργαλείων. 

  

το φωτιστικό θα φέρει διπολική κλέµµα για καλώδιο 
µέγιστης διατοµής ∅2,5mm2 

  

Το φωτιστικό σώµα θα πρέπει να είναι 
προκαλωδιωµένο µε εύκαµπτο καλώδιο και στο 
ελεύθερο άκρο του φέρει fast connector για ασφαλή και 
ταχεία σύνδεση-αποσύνδεση 

  

Το φωτιστικό θα φέρει λαµπτήρα µε τα αντίστοιχα 
όργανα έναυσης, CDΟ-ΤΤ 70W-Ε27 (Μεταλλικών 
Αλογονιδίων µε κεραµικό καυστήρα). Φωτεινή ροή 
6300 Lm 

  

Φωτοτεχνικά Χαρακτηριστικά: 
ΑΞΟΝΑΣ 0°-180°   : συµµετρική κατανοµή φωτισµού. 
ΑΞΟΝΑΣ 90°-270° : ασύµµετρη κατανοµή φωτισµού. 
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1.3 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
(ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΚΡΕΜΑΣΗ) 

 

  

Οι βραχίονες των φωτιστικών σωµάτων θα είναι 
κατασκευασµένοι από χυτό αλουµίνιο και θα έχουν 
εξωτερικό περίβληµα από PVC. 

  

Οι βραχίονες θα είναι κυλινδρικής διατοµής περίπου 
∅60mm και θα στερεώνονται στον τοίχο µε βίδες από 
ανοξείδωτο ατσάλι 

  

Θα είναι προκαλωδιωµένοι µε εύκαµπτο καλώδιο µε 
διπλή µόνωση διατοµής ∅1mm2 (2x1 mm2). 

  

Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 
9001. 

  

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή µε τον χρόνο που 
δεσµεύεται να αναλάβει την προµήθεια των 
ανταλλακτικών των προς προµήθεια υλικών στο ∆ήµο 
Χανίων. 

  

Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο (2) 
χρόνια αντισκωριακής προστασίας για τα µεταλλικά 
µέρη και ενός (1) χρόνου για τα υπόλοιπα από την 
ηµεροµηνία παράδοσης. Οι εγγυήσεις να παρέχονται 
από τον προµηθευτή και όχι από τους κατασκευαστές. 
 

  

Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου από 
πιστοποιηµένα κέντρα - για τα υπό προµήθεια είδη, µε 
τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιµών απ’ όπου θα 
προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των 
προσφερόµενων υλικών 

  

∆είγµα των φωτιστικών σωµάτων και των βραχίονων, 
εντελώς όµοιων µε τους προσφερόµενους, στο γραφείο 
προµηθειών του ∆ήµου ΧΑΝΙΩΝ επί αποδείξει 3 
ηµέρες πρίν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η 
απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς του διαγωνιζόµενου. 

  

Έκθεση µε τις κατασκευαστικές δυνατότητες των 
διαγωνιζόµενων (αν είναι κατασκευαστές) ή τις 
αντίστοιχες δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής 
που συνεργάζονται. (τεχνικό προσωπικό, εξοπλισµός, 
πιστοποιήσεις, κ.α.) 

  

Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα 
προσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά σε δικό τους 
εργοστάσιο, πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη 
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου 
στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (για την 
περίπτωση που µέρος του υπό προµήθεια υλικού θα 
κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο, η παραπάνω 
δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία  θα δηλώνει 
ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 
προµήθειας στον διαγωνιζόµενο, µέσα στον 
αναφερόµενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 
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β) θα καλύψει το ∆ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον 
επί 10 έτη, ακόµη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιµο 
από το ∆ήµο 
γ) θα καλύψει το ∆ήµο µε την προσφερόµενη 

εγγύηση καλής λειτουργίας ακόµη και απευθείας αν 
αυτό απαιτηθεί από το ∆ήµο. 

 
Η δήλωση αυτή µε ποινή αποκλεισµού θα γίνει σε 

πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόµενων fax ή 
φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική. 
 
Κατάσταση οµοίων προµηθειών, σε φορείς του 
∆ηµοσίου, του διαγωνιζόµενου για την τελευταία τριετία. 
Στις καταστάσεις προµηθειών πρέπει να αναγράφεται 
µε σαφήνεια ο φορέας του ∆ηµοσίου, η χρονολογία 
παράδοσης και η ποσότητα των ειδών που 
προµηθεύτηκαν. 

  

Ο ιστός θα είναι προµήθεια του ίδιου κατασκευαστή µε 
το φωτιστικό σώµα για να επιτευχθεί η απόλυτη 
προσαρµογή µεταξύ τους. Το ακροκιβώτιο του ιστού θα 
είναι επίσης του ίδιου κατασκευαστή για την επίτευξη 
του βέλτιστου αισθητικού και ποιοτικού αποτελέσµατος. 
Ο ιστός πριν την προµήθειά του θα πρέπει να εγκριθεί 
από την υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 
να προσκοµίσει τις τεχνικές προδιαγραφές του προς 
έγκριση ιστού καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
που να αποδεικνύουν και να βεβαιώνουν αυτές τις 
προδιαγραφές. 

  

Η προµήθεια θα παραδοθεί έτοιµη προς τοποθέτηση, 
στις αποθήκες του ∆ήµου Χανίων. 

  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………. 

 


