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Διευκρινήσεις  

Για τη Διακήρυξη Ανοικτής Ηλεκτρονικής διαδικασίας άνω των ορίων   
«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δήμου Τρικκαίων» 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 33615/14-07-2022 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 168639 

 

Κατόπιν έγγραφων ερωτήσεων που υπεβλήθησαν στην αρμόδια υπηρεσία 
διευκρινίζουμε τα κάτωθι:  

1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Στα άρθρα 1-3 οι προσφερόμενοι λαμπτήρες πρέπει να είναι τύπου SL ή 

πρισματικές; 

Παρακαλώ διευκρινίστε ανά άρθρο. 
ΑΠ: Για τα άρθρα 1, 2, 3 οι λαμπτήρες αρκεί να είναι Prismatic. 
 

2. Στο άρθρο 1, λόγω σχήματος και κατασκευής των λαμπτήρων αλλά και διάταξης 

των 

στοιχείων LED σε αυτούς (είτε τύπου SL είτε πρισματικούς) η γωνία δέσμης φωτισμού 
είναι αδύνατο ή ψευδές να είναι 360 μοίρες. Δεδομένων των ως άνω, δέχεστε λαμπτήρα 
με γωνία δέσμης φωτισμού ≥2400; 
ΑΠ: Αν η διάταξη των στοιχείων LED είναι κάθετη προς τη βάση (σχήμα καλαμπόκι), κι όχι 
παράλληλη, τότε μπορεί να επιτευχθεί δέσμη 360°. Συνεπώς δεν γίνονται δεκτοί λαμπτήρες 
με γωνία δέσμης ≥240°. 
 

3. Για τα άρθρα 2 και 3, δέχεστε λαμπτήρες 23W; Επιπλέον, ποια είναι η απαίτηση σε 

lumen, και για τα δύο, καθώς η απόδοση σε lm/W του προσφερόμενου λαμπτήρα των 
23W μπορεί να αποδειχθεί καλύτερη; Πλέον των ως άνω, για το λαμπτήρα του άρθρου 
3, δέχεστε θερμοκρασία χρώματος 2700Κ, πολύ κοντά στην απαιτούμενη των 3000Κ; 
Παρακαλώ διευκρινίστε ανά άρθρο. 
ΑΠ: Δεδομένου ότι στους λαμπτήρες CFL δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στην 
απόδοση (lm/W), σε αντίθεση με τους λαμπτήρες LED, για τα άρθρα 2, 3 οι λαμπτήρες 



απαιτείται να είναι 24W για την ομαλή λειτουργία τους. Για το άρθρο 3 γίνεται δεκτός και 
λαμπτήρας με θερμοκρασία χρώματος ≥2700K. 
 

4. Για τους λαμπτήρες των άρθρων 9 και 10, δέχεστε θερμοκρασίας χρώματος ≥4200Κ; 

ΑΠ: Όχι 
 

5. Για το άρθρο 12, δέχεστε λαμπτήρες θερμοκρασίας χρώματος ≥6400Κ απόκλισης 

μικρότερης του 2% της απαιτούμενης, η οποία είναι μη αντιληπτή από το ανθρώπινο 
μάτι; 
ΑΠ: Ναι 
 

6. Όσον αφορά το άρθρο 14, πρόκειται για λαμπτήρες σωληνωτούς ή αχλαδωτούς; 

Επιπλέον, δεδομένου ότι για τα άρθρα 14 και 15 απαιτούνται λαμπτήρες HQI, δέχεστε 
και για τα δύο οι προσφερόμενοι λαμπτήρες να έχουν θερμοκρασία χρώματος μεταξύ 
4000-4200Κ; 
ΑΠ: Για το άρθρο 14 απαιτούνται σωληνωτοί λαμπτήρες. Για τα άρθρα 14, 15 γίνονται 
δεκτοί λαμπτήρες με θερμοκρασία χρώματος 4000-4200Κ. 
 

7. Για το άρθρο 16, δέχεστε λαμπτήρα 40W, θερμοκρασίας χρώματος 6400Κ ο οποίος 

καλύπτει τα λοιπά απαιτούμενα; Επιπλέον, παρακαλώ δώστε μας την απαίτηση σε 
lumen, καθώς η απόδοση του προσφερόμενου προϊόντος σε lm/W μπορεί να αποδειχθεί 
καλύτερη. 
ΑΠ: Δεδομένου ότι στους λαμπτήρες CFL δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στην 
απόδοση (lm/W), σε αντίθεση με τους λαμπτήρες LED, για το άρθρο 16 οι λαμπτήρες 
απαιτείται να είναι 45W για την ομαλή λειτουργία τους. Επίσης, γίνεται δεκτός και 
λαμπτήρας με θερμοκρασία χρώματος ≥6400K. 
 
2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 
1. Για τα υπό προμήθεια υλικά Α/Α 2 & Α/Α 3 γίνονται αποδεκτοί λαμπτήρες 

οικονομίας τύπου SL ισχύος 23W αντί 24W, 6000Κ-6500Κ & 3000Κ-3500Κ 

αντίστοιχα, καλύπτοντας όλες τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης; 

ΑΠ: Όχι 
 

2. Για τα υπό προμήθεια υλικά από Α/Α 4 έως Α/Α 8, γίνονται αποδεκτοί λαμπτήρες 

Νατρίου με θερμοκρασία χρώματος 2050Κ; 

ΑΠ: Όχι 
 
3. Για τα υπό προμήθεια υλικά με Α/Α 11 & Α/Α 12, θα θέλαμε να αναφέρουμε πως οι 

συγκεκριμένοι λαμπτήρες οικονομίας αφορούν παλαιότερη τεχνολογία, γεγονός 

που έχει ως συνέπεια την κατάργηση της παραγωγής τους και της κυκλοφορίας 

τους. Επίσης, λόγω της παλαιότητάς τους δεν συνάδει η συμμόρφωσή τους με τα 

πρότυπα ErP. Θα μπορούσαν να προσφερθούν αντ΄ αυτών λαμπτήρες LED, οι 

οποίοι είναι σαφώς λιγότερο ενεργοβόροι , καλύπτοντας όλα τα υπόλοιπα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της διακήρυξης; 

ΑΠ: Όχι 
 
4. Για το υπό προμήθεια υλικό με Α/Α 15 γίνεται αποδεκτή θερμοκρασία χρώματος 

4200Κ; 

ΑΠ: Ναι 
 



5. Επίσης, για το υπό προμήθεια υλικό Α/Α 16, επειδή οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες 

spiral 45W, αφορούν παλαιότερη τεχνολογία, μπορούν να προσφερθούν λαμπτήρες 

LED T-80 (Tubular) διαμέτρου 80mm με μικρότερη κατανάλωση ισχύος προς όφελος 

της Υπηρεσίας σας, αλλά με τα ίδια και ανώτερα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά; 

ΑΠ: Όχι 
 

  Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 
Συντήρησης Δημοτικού Οδοφωτισμού 
 
 
                 Κοτούμπας Κωνσταντίνος 
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