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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια σιδηροιστών φωτισµού 8µ. (πλήρη µετά του βραχίονα
τους µονού ή διπλού για την στήριξη φωτιστικών σωµάτων) για τις ανάγκες ηλεκτροφωτισµού του
∆ήµου Χανίων. Τα προς προµήθεια υλικά θα τοποθετηθούν από τα συνεργεία του Τµήµατος µας. Ο
οδοφωτισµός που θα εγκατασταθεί θα καλύψει την περιοχή των Κουνουπιδιανών της ∆.Ε.
Ακρωτηρίου του ∆ήµου Χανίων.

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
1.1 ΣΙ∆ΗΡΟΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 8 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ
•
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•

•

•

•
•

•

Ο ιστός θα είναι 8 µέτρων, σχήµατος κολούρου πυραµίδας µε διατοµή σχήµατος κανονικού
οκταγώνου.
Κατασκευασµένος από έλασµα St37-2 ή µεγαλύτερης αντοχής και πάχους τουλάχιστον 4mm.
Η εξωτερική διάµετρος του περιγραµµένου κύκλου στη βάση του ιστού είναι 150 mm ενώ στην
κορυφή του ιστού 60mm αντίστοιχα.
Ο κορµός του σιδηροϊστού, εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400mm Χ 400mm Χ
10mm, ηλεκτροσυγκολληµένη πάνω σε αυτόν και φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια
στήριξης πάχους 8mm, σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου, διαστάσεων των δύο καθέτων
πλευρών 200mm και 100mm.
Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού
γείωσης, καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαµέτρου Φ30mm, σε απόσταση 300mm και σε
τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (µπουλόνια) διαµέτρου
Φ24mm.
Ο ιστός φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του, οπή διαστάσεων 85mm Χ 340mm για την
τοποθέτηση ακροκιβωτίου, που κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα από λαµαρίνα του ίδιου πάχους µε
τον υπόλοιπο ιστό και µε τρόπο που να µην εξέχει του ελάσµατος του ιστού. Εσωτερικά της
οπής ηλεκτροσυγκολλείται λαµάκι µε οπή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης.
Ο ιστός στην κορυφή του θα µπορεί να δεχτεί βραχίονα, µόνο ή διπλό, ευθύγραµµο ή καµπύλο,
οποιασδήποτε διάταξης.
Ο ιστός θα είναι απόλυτα σύµφωνος µε όσα αναφέρει το ΕΝ40, θα είναι κατασκευασµένος από
εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητα ΙSO 9001:2008 και διαθέτει εµπειρία
σε τέτοιου είδους κατασκευές.
Ο ιστός µετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισµα και καθαρισµό, γαλβανίζεται
εν θερµό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές: BS729, DIN50976, ASTM A-123, 1SO 1461 &GR181(∆ΕΗ).

1.2 ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
•

•

Ο βραχίονας θα αποτελείται από ένα σωλήνα διαµέτρου 76mm και µήκους 300mm για την
προσαρµογή του στην κορυφή του ιστού και από ένα σωλήνα διαµέτρου 60mm, ο οποίος έχει
κλίση 10ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο και προβολή 1.500mm.
Τα δύο παραπάνω τµήµατα, ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται µε ένα νεύρο στο κάτω
µέρος.
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Το τµήµα του βραχίονα που µπαίνει στην κορυφή του ιστού, φέρει οπή για την διέλευση του
καλωδίου και εσωτερικά έχει διαµόρφωση ώστε να µην χτυπηθεί το καλώδιο κατά την
τοποθέτηση του βραχίονα στον ιστό. Το τµήµα αυτό φέρει τρία περικόχλια Μ10 για την
στερέωση του βραχίονα στον ιστό µε κοχλίες Μ10χ25.
Ο βραχίονας µετά από σχετική προεργασία, δηλαδή απόξεση, τρόχισµα και καθαρισµό, θα
γαλβανίζεται εν θερµό σύµφωνα µε τις προδιαγραφές: BS729, DIN50976, ASTM A-123, 1SO
1461 &GR-181(∆ΕΗ).
Ο βραχίονας θα είναι απόλυτα σύµφωνος µε όσα αναφέρει το ΕΝ40, θα είναι κατασκευασµένος
από εταιρία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητα ΙSO 9001:2008 και διαθέτει
εµπειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (µε ποινή αποκλεισµού)

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα µελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές κλπ.)
θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία.
1) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη εγγύηση
καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον ένα (1) χρόνιο αντισκωριακής προστασίας από την
ηµεροµηνία παράδοσης. Οι εγγυήσεις να παρέχονται από τον προµηθευτή και όχι από τους
κατασκευαστές.
2) Κάθε τεχνική προσφορά µε ποινή µη αποδοχής της θα πρέπει να συνοδεύεται, (εκτός των
άλλων που περιγράφονται στην διακήρυξη), µε συµπληρωµένο το φύλλο συµµόρφωσης µε τις
τεχνικές προδιαγραφές µε υπογραφή και σφραγίδα του διαγωνιζόµενου, το οποίο αποτελεί
παράρτηµα της παρούσης.
3) Η προµήθεια θα παραδοθεί έτοιµη προς τοποθέτηση, στις αποθήκες του ∆ήµου Χανίων.
4) Για να µπορέσει µία προσφορά να γίνει αποδεκτή πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.
Σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται.
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