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 'Επιτραπέζιο φωτιστικό γραφείου λευκό LED 5W' (Τμήμα 1 - Ομάδα 1 - Είδος 1 & 

Τμήμα 2 - Ομάδα 1 - Είδος 1), οι τεχνικές προδιαγραφές διορθώνονται ως: 

 

Επιτραπέζιο φωτιστικό γραφείου λευκό. Τύπος λάμπας LED, ισχύος 5-9 W, φωτεινής ροής 

75W/Lm τουλάχιστον, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ, dimmable (αναλογικό ή τουλάχιστον 

2-step), τάση λειτουργίας 230-240V / 50Hz, μέση διάρκεια ζωής 25.000h τουλάχιστον, με 

15.000 αφές & σβέσεις (τουλάχιστον). Υλικό κατασκευής μεταλλικό ή πλαστικό, με βαθμό 

προστασίας IP20. Θα διαθέτει διακόπτη on-off, με δυνατότητα μεταβολής ύψους της 

φωτεινής πηγής. Επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική η λειτουργία του και με 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (2Χ ή 3Χ ΑΑΑ). 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) CE, EMC & RoHS 

Β) πιστοποιητικό κατά ISO9001 του κατασκευαστή 

Γ) εγγύηση δύο (2) ετών 

 

 'Λαμπτήρας LED T8 18W 60cm' (Τμ.1 - Ομ.1 - Είδος 2 & Τμ.2 - Ομ.1 - Είδος 2). Η 

αιτούμενη ισχύς είναι «10W» αντί της αναγραφόμενης «18W» και οι τεχνικές 

προδιαγραφές διορθώνονται ως:  

 

Λαμπτήρας LED Τ8, ισχύος έως 10 W, μήκους 60cm, με κάλυκα G13 ειδικά για 

αντικατάσταση  των υφισταμένων λαμπτήρων φθορισμού εσωτερικού χώρου. Τάση 

λειτουργίας 230-240V / 50Hz, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ περίπου (λευκό ψυχρό), 

φωτεινής απόδοσης 850Lm περίπου (απόκλιση ±5%) και μέση διάρκεια ζωής τουλάχιστον 

30.000h. Θα είναι ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον. 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) πιστοποιητικά CE και RoHS  

Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή 

Γ) εγγύηση 2 ετών 

 

 'Λαμπτήρας LED T8 36W 120cm' (Τμ.1 - Ομ.1 - Είδος 3 & Τμ.2 - Ομ.1 - Είδος 3), Η 

αιτούμενη ισχύς είναι «18W» αντί της αναγραφόμενης «36W» και οι τεχνικές 

προδιαγραφές διορθώνονται ως:  

 

Λαμπτήρας LED Τ8, ισχύος έως 18 W, μήκους 120cm, με κάλυκα G13 ειδικά για 

αντικατάσταση  των υφισταμένων λαμπτήρων φθορισμού εσωτερικού χώρου. Τάση 

λειτουργίας 230-240V / 50Hz, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ περίπου (λευκό ψυχρό), 

φωτεινής απόδοσης 1.700Lm περίπου (απόκλιση ±5%) και μέση διάρκεια ζωής τουλάχιστον 

30.000h. Θα είναι ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον. 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) πιστοποιητικά CE και RoHS  

Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή 

Γ) εγγύηση 2 ετών 
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 'Λαμπτήρας LED T8 36W 150cm' (Τμ.1 - Ομ.1 - Είδος 4 & Τμ.2 - Ομ.1 - Είδος 4), Η 

αιτούμενη ισχύς είναι «22W» αντί της αναγραφόμενης «36W» και οι τεχνικές 

προδιαγραφές διορθώνονται ως:  

 

Λαμπτήρας LED Τ8, ισχύος έως 22 W, μήκους 150cm, με κάλυκα G13 ειδικά για 

αντικατάσταση  των υφισταμένων λαμπτήρων φθορισμού εσωτερικού χώρου. Τάση 

λειτουργίας 230-240V / 50Hz, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ περίπου (λευκό ψυχρό), 

φωτεινής απόδοσης 2.150Lm περίπου (απόκλιση ±5%) και μέση διάρκεια ζωής τουλάχιστον 

30.000h. Θα είναι ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον. 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) πιστοποιητικά CE και RoHS  

Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή 

Γ) εγγύηση 2 ετών 

 

 ‘Σποτάκι οροφής LED 7W (E14)’ (Τμ.1 – Ομ. 1 – Είδος 6 & Τμ.2 – Ομ. 1 – Είδος 6), 

οι τεχνικές προδιαγραφές διορθώνονται ως: 

 

Σποτάκι οροφής LED 7W (R50 - Ε14). Κάλυκας Ε14, φωτεινή ροή 630Lm τουλάχιστον, γωνία 

δέσμης 120ο, θερμοκρασία χρώματος 4000Κ, μέση διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25.000h, 

τάση λειτουργίας 230-240V / 50Hz, ισχύς έως 8W. Θα είναι ενεργειακής κλάσης Α 

τουλάχιστον. 

Θα συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

Α) πιστοποιητικά CE και RoHS  

Β) πιστοποιητικά κατά ISO9001 και ISO14001 του κατασκευαστή 

Γ) εγγύηση 2 ετών 

 

 ‘Λαμπτήρας LED panel οροφής 40Χ40 4000Κ' (Τμ. 1 – Ομ. 1 - Είδος 7 & Τμ.2 - 

Ομ.1 - Είδος 7), οι τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν ως έχουν αλλά αφορούν σε 

διαστάσεις πάνελ 60Χ60cm αντί για 40Χ40 όπως εκ παραδρομής γράφεται τόσο στον 

πίνακα των αιτούμενων ειδών όσο και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

 ‘Πολύπριζο ασφαλείας 5 θέσεων (SCHUKO)’ (Τμ.1 - Ομ.1 - Είδος 27), οι τεχνικές 

προδιαγραφές διορθώνονται ως: «ασφάλεια υπέρτασης 16Α» αντί του 

αναγραφόμενου «ασφάλεια υπέρτασης 10Α». 

 

 ‘Λαστιχοταινία EPR μονωτική 19mm x 0.75mm, μαύρη αυτοβουλκαζόμενη (9m)’ 

(Τμ.1 - Ομ.1 - Είδος 28), οι τεχνικές προδιαγραφές διορθώνονται ως: «19mm x 

0.76mm» αντί του αναγραφόμενου «19mm x 0.75mm».  

 

 'Φωτιστικό LED 22W χωνευτό με εξωτ. μετασχηματιστή' (Τμ.2 - Ομ.1 - Είδος 8), οι 

τεχνικές προδιαγραφές διορθώνονται ως: «ισχύς έως 24W» αντί του αναγραφόμενου 

«ισχύς 22W». 
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