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ΘΕΜΑ :   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣH ΓΙΑ ΤΗΝ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΜΑΔΑ 3΄΄ 

 

ΣΧΕΤ. : 1. Η αρ. 38518/2021 διακήρυξη του θέματος (ΑΔΑΜ : 21PROC009843677) 

2. Το αρ. 24748/30-08-2021 (ΑΔΑ : ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού 

Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αρ. 38518/2021 διακήρυξη του δια-

γωνισμού του θέματος σας ενημερώνουμε ότι : 

1. Για το είδος με α/α 161, η φωτεινή ροή του λαμπτήρα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1.900lm. 

2. Σχετικά με το ζητούμενο είδος με α/α 162, το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητού-

μενα τεχνικά χαρακτηριστικά και να έχει ονομαστική ισχύ ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, 20W.  

Αυτό σημαίνει ότι, ένας λαμπτήρας 20-22W, εφόσον καλύπτει όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες τε-

χνικές προδιαγραφές, μπορεί να γίνει αποδεκτός. 

3. Σχετικά με το ζητούμενο είδος με α/α 168, το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητού-

μενα τεχνικά χαρακτηριστικά και να έχει ονομαστική ισχύ ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, 33W.  

Αυτό σημαίνει ότι, ένας λαμπτήρας 33-40W, εφόσον καλύπτει όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες τε-

χνικές προδιαγραφές, μπορεί να γίνει αποδεκτός. 

4. Σχετικά με τα ζητούμενα είδη με α/α 63, 64 και 65 : 

 Η ηλεκτρική κλάση μόνωσης του φωτιστικού μπορεί να είναι I ή ΙΙ. 

 Το κάλυμμα απαιτείται να είναι από πολυκαρβονικό υλικό με αντοχή στην υπεριώδη ακτινο-

βολία και στις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα και με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-07-02-00:2018 (Τεύχος B’ 4607/13.12.2019).   

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5 

Η αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΟΣ 
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