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ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» 
(ανάρτηση στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) 

 
 ΚΟΙΝ:  

1. ΔΤΥ 
2. Τ.Μ.Ε.Ε. 
           

 
ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις III σχετικά με την υπ’ αρ. οικ.54922/21-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007938165 2020-12-

28) διακήρυξη για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών και 

Παιδικών σταθμών του Δήμου Περιστερίου». 

 

 Σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν από υποψήφιους προμηθευτές διευκρινίζουμε τα εξής: 

1. Στην παρ. 5 (σελ. 74) της ενότητας «Τεχνική Περιγραφή» της υπ’ αρ. οικ.54922/21-12-2020 (ΑΔΑΜ: 

20PROC007938165 2020-12-28) διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά 

στην πράξη με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των υφιστάμενων Βρεφονηπιακών 

και Παιδικών σταθμών του Δήμου Περιστερίου» αναφέρεται εκ παραδρομής: 

«5. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα 

προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Όταν οι προσφέροντες δεν θα 

κατασκευάσουν τα προσφερόμενα είδη μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να 

επισυνάψουν κατά την υποβολή της προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά με την οποία δηλώνεται ότι αποδέχεται την 

εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την 

Υπεύθυνη Δήλωση.». 

 

 Σχετικά με την παραπάνω απαίτηση διευκρινίζουμε ότι η ορθή είναι η εξής: 

 «5. Ο προσφέρων προμηθευτής που κατασκευάζει ή παράγει τα προσφερόμενα είδη  πρέπει να 

δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο κατασκευής/παραγωγής καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 

του.» 

 



2. Στην ενότητα των Τεχνικών Προδιαγραφών (σελ. 101), που αφορά τα είδη με (Α/Α) 1, 2 της ΟΜΑΔΑΣ Θ, 

      αυτή τροποποιείται και η ορθή είναι η εξής: 

 

ΟΜΑΔΑ Θ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 39717200-3) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1 AIRCONDITION 12000BTU ΜΕ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
 

-DC Inverter συμπιεστής και εξωτερικός ανεμιστήρας. 
-Σύμφωνα με οδηγία Ecodesign ή άλλη ισοδύναμη 
-Με φίλτρο/-α που καταπολεμά/-ουν αποτελεσματικά τις πτητικές 
ενώσεις και με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. 
-Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης (Auto-restart). 
-Λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών. 
-Λειτουργία για γρήγορη επίτευξη επιθυμητής θερμοκρασίας. 
-Τηλεχειριστήριο RM57. 
-Σχεδιασμός υψηλής αισθητικής με οθόνη LCD. 
- Ψυκτικό μέσο R32. 
- Ενεργειακή κλάση ψύξης και θέρμανσης: τουλάχιστον Α++  
- Ενδεικτικό βάρος σε kg (καθαρό/μικτό): εσωτ. μονάδα (7,5/9,7), εξωτ.  
  μονάδα (22,7/25,2) 

2 AIRCONDITION 24000BTU ΜΕ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
 

-DC Inverter συμπιεστής και εξωτερικός ανεμιστήρας. 
-Σύμφωνα με οδηγία Ecodesign ή άλλη ισοδύναμη 
- Με φίλτρο/-α που καταπολεμά/-ουν αποτελεσματικά τις πτητικές 
ενώσεις και με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. 
-Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης (Auto-restart). 
-Λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών. 
-Λειτουργία για γρήγορη επίτευξη επιθυμητής θερμοκρασίας. 
-Τηλεχειριστήριο RM57. 
-Σχεδιασμός υψηλής αισθητικής με οθόνη LCD. 
- Ψυκτικό μέσο R32. 
- Ενεργειακή κλάση ψύξης και θέρμανσης: τουλάχιστον Α++  
- Ενδεικτικό βάρος σε kg (καθαρό/μικτό): εσωτ. μονάδα (12,3/15,8),   
  εξωτ. μονάδα (51,5/54,5) 

 

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις ισχύουν και για την υπ’ αρ. 4/20-01-2020 μελέτη και την υπ΄αρ. 506/17-12-2020 

(ΑΔΑ: ΨΑΔΨΩΞ2ΧΣΦ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής. 

 
 Ο Δ/ντης  
 Τεχνικών Υπηρεσιών 
    
  
   
 Ματθαίος Κλεάνθης 
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