
ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση επί ερωτημάτων οικονομικών φορέων για το Διαγωνισμό 

Προμήθειας(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018) »  

 

 Κατόπιν των τεθέντων προς την υπηρεσία μας ερωτημάτων αναφορικά με το 

διαγωνισμό(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018),σας παραθέτουμε τις 

απαντήσεις που δόθηκαν από την αναθέτουσα αρχή: 

 1ο ερώτημα από οικ. Φορέα: «Θα θέλαμε διευκρίνιση όσο αφορά το α/α 14 

για το διαγωνισμό «προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 

κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού» με αρ. μελέτης 85/2017. Είναι αποδεκτός 

λαμπτήρας με θερμοκρασία χρώματος 3700Κ; (αναφέρεται ψυχρού φωτισμού 

,όμως δεν υπάρχει λαμπτήρας αυτής της απόδοσης σε ψυχρό φωτισμό)» 

 Απάντηση αναθέτουσας αρχής:«..στο ελεύθερο εμπόριο υπάρχουν 

διαθέσιμοι λαμπτήρες από διαφορετικά εργοστάσια κατασκευής, οι οποίοι 

καλύπτουν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω είδους(Λαμπτήρας 

HQI, κατάλληλος για εξωτερικούς χώρους, ισχύος 400W, με κάλυκα Ε40, ψυχρού 

φωτισμού, φωτεινής ροής τουλάχιστον 40000 lumen, σωληνωτού σχήματος, τάση 

λειτουργίας 220-240 volt, χρόνου ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 10.000 ώρες). 

 Συνεπώς , λαμπτήρας με θερμοκρασία χρώματος 3700Κ θερμού φωτισμού 

δεν καλύπτει τις ανωτέρω αναφερόμενες προδιαγραφές και δεν γίνεται αποδεκτός» 

 2ο ερώτημα από οικ. Φορέα: «στο α/α 50 ζητάτε ταινίες μονωτικές τύπου 

3Μ. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν εννοείτε ταινία αυτοβουλκανοζομένη, 

καθώς στην μελέτη σας αναφέρετε ξανά ταινίες μονωτικές(σε διάφορα χρώματα)», 

 Απάντηση αναθέτουσας αρχής:« για το ζητούμενο είδος με α/α 50(Ταινίες 

3Μ) η χρησιμοποίηση του όρου «3Μ», γίνεται για την καλύτερη κατανόηση των 

ζητούμενων προδιαγραφών και αναφέρεται σε ταινία αυτοβουλκανιζόμενη 

(Ηλεκτρολογική μονωτική ταινία τύπου 3M από ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα 
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κατάλληλη για μόνωση και μηχανική προστασία των υπό ένωση αγωγών 

πιστοποιημένη από ΕΛΟΤ).  

 Συνεπώς γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε ταινία οποιουδήποτε 

κατασκευαστή, η οποία καλύπτει τις ανωτέρω αναφερόμενες τεχνικές 

προδιαγραφές.» 

 

 

Για το Δήμο Κεφαλλονιάς 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 
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