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ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων  
 
Αναφορικά με υποβληθέντα αιτήματα για τα φωτιστικά διακοσμητικού τύπου επισημαίνουμε τα 
ακόλουθα: 

• Σύμφωνα με το Κεφ. 3, Παράρτημα Ι της Διακήρυξης “στα φωτιστικά διακοσμητικού τύπου θα γίνει 
αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες ή module LED”. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
πρέπει να ικανοποιούνται ανεξαρτήτως της λύσης που θα επιλεγεί (λαμπτήρας LED ή module LED). 

• Σε όποια σημεία αναφέρεται λαμπτήρας-module εννοείτε λαμπτήρας LED ή module LED. 

• Στο Κεφ. 3, Παράρτημα Ι της Διακήρυξης καθώς και το Κεφ. Α, Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης (σημεία 
Α.1 – Α.11) δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές που “το προτεινόμενο σύστημα αναβάθμισης LED 
(λαμπτήρας ή module)”, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη, θα πρέπει να πληροί. Συνεπώς, στην 
περίπτωση που επιλεγεί από τους οικονομικοί φορείς η λύση του λαμπτήρα LED, το προτεινόμενο 
σύστημα θα μπορούσε να αφορά, ενδεικτικά, την εγκατάσταση εξωτερικού (του λαμπτήρα) 
τροφοδοτικού το οποίο (τροφοδοτικό) θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ENΕC, να επιδέχεται 
dimming κατά DALI ή παρόμοιο ψηφιακό πρωτόκολλο, καθώς και εγκατάσταση διάταξης η οποία θα 
παρέχει προστασία από υπέρταση ≥10kV ή 10kA (αν αυτό δεν εξασφαλίζεται από τον λαμπτήρα ή το 
τροφοδοτικό). 

• Σε ότι αφορά τις διαστάσεις των φωτιστικών διακοσμητικού τύπου (Δ1, Δ2) τα οποία εμφανίζονται 
στις φωτογραφίες 1 και 2 στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, δεν υπάρχουν, εξαιτίας της παλαιότητάς 
τους, διαθέσιμα σχέδια από τα οποία να προκύπτουν οι διαστάσεις. Για τον σκοπό αυτό όσοι 
ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.Β. Α.Ε. την Τρίτη 
8-9-2020 ή εναλλακτικά την Πέμπτη 10-9-2020 και ώρες 09:00’ – 14:00’ ώστε να λάβουν γνώση των 
προαναφερόμενων φωτιστικών. 

Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή των 
προσφορών μετατίθεται για την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23:59’. Συναφώς σημειώνουμε 
ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μετατίθεται για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 
10:00’. 

 
 

Για την ΟΛΒ ΑΕ 
ο Δ/νων Σύμβουλος 

 
 
 

Σωκράτης Αναγνώστου 

 

Βόλος                 3  Σεπτεμβρίου  2020 

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 4262 

 

Προς 

Υποψήφιους Συμμετέχοντες  
Διαγωνισμού  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ  94325 

«  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για την Αντικατάσταση Υφιστάμενων 

Λαμπτήρων με Νέους Τύπου LED και 

Ενίσχυση Επιπέδου Εξωτερικού 

Φωτισμού ,  Προϋπολογισμού €300.000 

πλέον ΦΠΑ»  
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