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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) Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α 51, η φωτεινή ροή του λαμπτήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

1045 lm και να καλύπτονται όλες οι υπόλοιπες ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του είδους.  Αυτό 

σημαίνει ότι, ένας λαμπτήρας με φωτεινή ροή 1200lm, εφόσον καλύπτει όλες τις υπόλοιπες απαιτού-

μενες τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται δεκτός. 

2) Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α 63, το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα 

τεχνικά χαρακτηριστικά, επομένως και τη ζητούμενη φωτεινή ροή, και να έχει ονομαστική ισχύ εν-

δεικτικά, και όχι αποκλειστικά, 45W.   

3)  Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α 67,  το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα 

τεχνικά χαρακτηριστικά, επομένως και τη ζητούμενη φωτεινή ροή, και να έχει ονομαστική ισχύ εν-

δεικτικά, και όχι αποκλειστικά, 180W.   

4) Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α162, το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα 

τεχνικά χαρακτηριστικά, επομένως και τη ζητούμενη φωτεινή ροή, και να έχει ονομαστική ισχύ εν-

δεικτικά, και όχι αποκλειστικά, 20W.  Αυτό σημαίνει ότι, ένας λαμπτήρας 24W, εφόσον καλύπτει ό-

λες τις υπόλοιπες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, μπορεί να γίνει δεκτός. 

5) Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α 166,  το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να καλύπτει τα ζητούμενα 

τεχνικά χαρακτηριστικά, επομένως και τη ζητούμενη φωτεινή ροή, και να έχει ονομαστική ισχύ εν-

δεικτικά και όχι αποκλειστικά, 42W.   

6) Σχετικά με το ζητούμενο είδος α/α 124, η ονομαστική τάση θα πρέπει να είναι 400V και όχι 500V 

όπως, εκ παραδρομής, αναφέρεται στην εν λόγω διακήρυξη. 

 
 

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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