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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ. 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1069/31-3-2015 

 

Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δυνάµει της υπ' αριθµ 475/8/16-03-2015 απόφασης του ∆.Σ. της Κ.Α.Θ. 

Α.Ε., καλεί τους ενδιαφερόµενους (επιχειρήσεις, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα) που επιθυµούν 

να προµηθευτούν φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. 

 Τα διαθέσιµα φωτιστικά περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΤΟΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ TEMAXIA 

Χωνευτά Φωτιστικά 2χ18W PL 2008 25 
Φωτιστικά χωνευτά ορυκτής ίνας 60χ60 µε 
ανακλαστήρα 4χ18W µε Ηλεκτρονικό Μπάλαστ. 2008 139 

Φωτιστικά χωνευτά ορυκτής ίνας 60χ60 µε 
ανακλαστήρα 4χ18W µε συµβατικό Μπάλαστ. 2000 97 

Προβολείς Μετάλλου εξωτ. χώρου 400 W  SHP-T 2008 4 
Φωτιστικά µπράτσου 250 W SON-T 2008 6 
Καµπάνες ατµών υδραργύρου 250 W 2000 38 
Φωτιστικά κολώνας (Νατρίου) NAT-T 250 W 2008 186 
Φωτιστικά κολώνας (Νατρίου) NAT-T 150 W 2000 40 
Προβολείς µόνο µε λάµπα µέσα 1.000 W HPI-T για Ιστό 
22 µ. µε µετασχηµατιστές, εκκινητές και Πυκνωτές η 
οποίοι βρίσκονται στην Βάση του Ιστού. 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την 22/4/2015 και ώρα 10.00 π.µ., στα γραφεία της 

ΚΑΘ Α.Ε., Ν. Μενεµένη, ΤΚ 546 28, Θεσσαλονίκη, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος από τη γραµµατεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε., προσερχόµενοι στα γραφεία της 

εταιρείας, όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 08.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. µέχρι και την 

προηγούµενη της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, είτε να λάβουν γνώση της 

Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος από την ιστοσελίδα της ΚΑΘ Α.Ε. (http://www.kath.gr). 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους η οποία θα είναι σε 

κλειστό σφραγισµένο φάκελο ως εξής: 

α) µε αποστολή στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

από 08.00-14.00 (υποχρεωτικό αποδεικτικό αποστολής ή παραλαβής) και µέχρι την 

προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού δηλ. έως την 21/4/2015. 
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β) µε αυτοπρόσωπη υποβολή κατά την ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, 

ο οποίος θα διεξαχθεί την 22/4/2015, και ώρα 10.00 π.µ.  Προσφορές που θα 

προσκοµισθούν µετά την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα δεν θα παραληφθούν. 

ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Οι φάκελοι θα περιέχουν επί ποινή αποκλεισµού:  

α) Οικονοµική προσφορά µε τιµή εκκίνησης: # 1.000,00 # πλέον Φ.Π.Α. Προσφορές µε 

τιµές χαµηλότερες από την τιµή εκκίνησης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

β) Έναρξη επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. όπου υπάγεται, από το οποίο να 

προκύπτει η δραστηριότητα της επιχείρησης/εταιρείας. 

Κριτήρια Επιλογής κατά προτεραιότητα:  Η Υψηλότερη Προσφερθείσα τιµή  

Προσφορές µε τιµές χαµηλότερες από την τιµή εκκίνησης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Στοιχεία επικοινωνίας: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, Τηλ: 2310-764023 εσωτ. 10,  Fax: 2310-760076, e-

mail: kathgram@otenet.gr. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. 

Πώληση φωτιστικών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της Κ.Α.Θ. Α.Ε., έναντι αντιτίµου 

µε έκδοση σχετικού τιµολογίου. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο µισθωτής επίσης υποχρεούται : 

1.Να παίρνει όλα τα µέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού – εφόσον απασχολεί -  για 

την πρόληψη δυστυχηµάτων ή ζηµιών στους ίδιους ή σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγµατα κατά 

την παραλαβή και µεταφορά των υλικών για τα οποία θα έχει πλειοδοτήσει. 

2. Τα έξοδα παραλαβής – συσκευασίας – µεταφοράς των υλικών βαρύνουν τον πλειοδότη του 

διαγωνισµού. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, Τηλ: 2310-764023 , και 2310- 762348 Fax: 

2310-760076, e-mail: kathgram@otenet.gr.  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. 

 

ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


