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ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η ανάγκη αντικατάστασης των φωτιστικών σωµάτων Υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτίριο της 

ΠΕ Κοζάνης (∆ιοικητήριο) απορρέει: 

� από την Απόφαση ∆6/Β/14826 ΦΕΚ1122 Β΄/17-06-2008 (Μέτρα για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα) σύµφωνα µε την οποία, µέχρι 31-05-2009 αντικαθίστανται, στα κτίρια του δηµόσιου και 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (ιδιόκτητα ή µισθωµένα), όλα τα φωτιστικά σώµατα που 

αποτελούνται από λαµπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισµού κλάσης ενεργειακής απόδοσης 

κατώτερης της Β΄,  κατά το παράρτηµα IV της υπ’ αρίθµ. ∆6/Β/13987/15.09.1999 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1792), µε λαµπτήρες φθορισµού κλάσης ενεργειακής απόδοσης 

Α’ η Β΄, εφοδιασµένους µε ενσωµατωµένο ή εξωτερικό στραγγαλιστικό πηνίο, τύπου 

ηλεκτρονικού ή ηλεκτρονικού µε ρύθµιση και εναλλακτικά µαγνητικού τύπου υψηλής απόδοσης, 

αποκλειόµενης της χρήσης µαγνητικών πηνίων υψηλών απωλειών και τύπου standard, µε 

εφαρµογή, κατά τα λοιπά, της κοινής υπουργικής απόφασης ∆6/Β/17682/16.10.2001 (ΦΕΚ Β΄ 

1407). 

� από το γεγονός ότι τα υφιστάµενα φωτιστικά σώµατα στο ∆ιοικητήριο είναι παλιά και χαµηλής 

ενεργειακής απόδοσης. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

 

Τα φωτιστικά σώµατα φθορισµού, KI, IP20, θα είναι οροφής, ορθογώνια διαστάσεων (ΜxΠxΥ 130cm 

x 20cm x 10cm) περίπου. Η βάση του φωτιστικού θα είναι από λαµαρίνα βαµµένη ηλεκτροστατικά, µε 

παραβολικές περσίδες και ανταυγαστήρα πολύ καλής ποιότητας από αλουµίνιο υψηλής καθαρότητας. 

Θα είναι ισχύος 2x36 ή 2x40Watt µε λαµπτήρες φθορισµού T8 (κατάλληλους για γραφεία) κλάσης 

ενεργειακής απόδοσης Α’ εφοδιασµένους µε ενσωµατωµένο ή εξωτερικό στραγγαλιστικό πηνίο, τύπου 

ηλεκτρονικού ή ηλεκτρονικού µε ρύθµιση, αποκλειόµενης της χρήσης µαγνητικών πηνίων υψηλών 

απωλειών. 

Τα φωτιστικά και οι λαµπτήρες θα φέρουν σήµανση CE (θα πληρούν τις απαιτήσεις των Οδηγιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαµηλή τάση, ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα), επίσης θα προσκοµιστούν 

πιστοποιητικά ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα και δοκιµών από πιστοποιηµένα εργαστήρια. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ* 

ΜΕΡΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 

ΤΕΜ. 73   

    
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

    
ΦΠΑ 24% 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 
* Στην τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων. 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
                                                                                                ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 




