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Θέμα: 
 

«Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 33412/03-09-2020 διακήρυξης συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών 
Ηλεκτροφωτισμού». 
 

Σχετικά:    1. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 34654/10-09-2020 αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας 
Μιχαηλίδης Θεόδωρος και Σια ΕΕ  

                     2.   Το υπ’αριθμ. πρωτ. 34717/10-09-2020 αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας 
AMBER ENERGY - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ  

                     3. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 34802/10-09-2020 αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.  

                     4. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 34792/10-09-2020 αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας 
MECCANICA GROUP SA 

                     5.Το υπ’αριθμ. πρωτ. 34804/10-09-2020 αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας 
ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ 

                     6. Τα υπ’αριθμ. πρωτ. 34797/10-09-2020 και 34805/10-09-2020 αιτήματα 
διευκρινήσεων της εταιρείας ΑΝΤΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

  
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 34654/10-09-2020 αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας 
«Μιχαηλίδης Θεόδωρος και Σια ΕΕ» που ζητά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 33412/03-09-
2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και 
Υλικών Ηλεκτροφωτισμού», το οποίο αναφέρει τα εξής:  
 
«Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, καθώς δεν μας καθίσταται σαφές αν :  
Α) Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας να προσκομίσει τις 
πιστοποιήσεις συμμόρφωσης CE του συνόλου των προσφερόμενων ειδών στον Φάκελο 
Δικαιολογητικά-Τεχνικής Προσφοράς;  
Β) Επίσης στον Φάκελο Δικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα, 
επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να προσκομιστούν τα Τεχνικά Φυλλάδια –prospectus των 
υπό προμήθεια υλικών.  
Γ) Απαιτείται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς να προσκομιστεί εντός του φακέλου 
δικαιολογητικών συμμετοχής, επίσημη βεβαίωση συμμετοχής τους σε εγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ B 538 - 22.02.2017 καθώς και 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&tradingPartnerId=%7B%21%21AXsrqsH28pqdR4lckiKjnA%7D&vendorId=%7B%21%21-sVVMyA-MDHkWWaNIDItzg%7D&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1088568062&oapc=10&oas=e2nCMrR2S27eJdysP6-7IQ..


τον Ν.2939/2001. την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103) η οποία θα πρέπει να 
συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) του 
Ε.Ο.ΑΝ. (για τις συγκεκριμένες κατηγορίες των διαγωνιζόμενων προϊόντων φωτιστικά είδη & 
λαμπτήρες) με τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) από εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
σύστημα, σύμφωνα με το ΦΕΚ B 538 - 22.02.2017, όπως αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα;» 
 
 
Όσον αφορά το ερώτημά Α σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 33412/03-09-2020 διακήρυξη στο άρθρο 8 παρ. Α2 ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ αναφέρει ότι:  
 
«Ο Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά θα περιέχει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα κάτωθι:  
 
1.  Υπεύθυνη Δήλωση (Υ/Δ) του προμηθευτή, που θα δηλώνει ότι: 

Α. έλαβε γνώση της υπ'αριθμ. 30/2020 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής και όλες οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών είναι σύμφωνες κατ' 
ελάχιστο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  
Β. τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο  θα είναι ίδια με αυτά που περιγράφονται 
στις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές της Μελέτης  
Γ. η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου. 

2.    Υπεύθυνη Δήλωση (Υ/Δ) του προμηθευτή όπου θα αναφέρει των κατασκευαστή για κάθε 
είδος. 

3.    Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 και ISO EN 14001:2015 του υποψήφιου οικονομικού φορέα 
με πεδίο εφαρμογής σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
4.    Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού όλων των κατασκευαστών των υλικών».  
 
 
Επομένως, τα πιστοποιητικά ISO θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού, ενώ αντίθετα δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού 
CE.   
 
 
Όσον αφορά το ερώτημά Β σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 30/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 
στο άρθρο 8 αναφέρει ότι:  
 
«Πριν την έναρξη παράδοσης των ειδών από τον ανάδοχο θα παραδοθούν τεχνικά φυλλάδια ή 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές». 
 
Επομένως, τα Τεχνικά Φυλλάδια –prospectus των υπό προμήθεια υλικών θα παραδοθούν πριν 
την έναρξη παράδοσης των ειδών και δεν θα περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά.  
 
 
Όσον αφορά το ερώτημά Γ σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 33412/03-09-2020 διακήρυξη στο άρθρο 12 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αναφέρει ότι:  
 
«Για τα υπό προμήθεια είδη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2011, κατά την 
υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικού), ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην 



αναθέτουσα αρχή τα κάτωθι: 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται τα 
στοιχεία των υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001, 
σύμφωνα με το συνημμένο  παράρτημα στην παρούσα διακήρυξη υπόδειγμα Υπεύθυνης 
Δήλωσης  
2. Ευκρινή φ/α πιστοποιητικών εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) των υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001, που δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της 
προηγούμενης παραγράφου». 
Επομένως, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση, η οποία 
εμπεριέχεται στην διακήρυξη ως παράρτημα, στην οποία να δηλώνονται τα στοιχεία των 
υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001 καθώς και 
Ευκρινή φ/α πιστοποιητικών εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) των υπόχρεων παραγωγών που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001. 
 
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 34717/10-09-2020 αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας 
«AMBER ENERGY - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ » που ζητά διευκρινήσεις επί της 
με αριθ. 33412/03-09-2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 
Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών Ηλεκτροφωτισμού», το οποίο αναφέρει τα εξής:  
 
«Παρακαλούμε θα θέλαμε να μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν τον 
συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών Ηλεκτροφωτισμού 
με αριθμό πρωτοκόλλου 33412/03-09-2020. 
 
1) Παρακαλούμε πολύ θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν κατά το στάδιο υποβολής της Τεχνικής 
προσφοράς μας πρέπει να καταθέσουμε Τεχνικά Φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών ή να 
καταθέσουμε μόνο όσα ορίζονται στο άρθρο Α2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της διακήρυξης. 
 
2) Σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2018) 
τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ και στο άρθρο 
3.5.2  αναφέρει ότι για την μείωση της επίδρασης της υψηλής θερμοκρασίας χρώματος στον 
κιρκαδικό ρυθμό του ανθρώπου και την καταστολή έκκρισης της μελατονίνης καθώς και για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων στα έμβια όντα, η θερμοκρασία χρώματος των πηγών φωτισμού 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 4000Κ ενώ συνίσταται η χρήση φωτεινών πηγών με 
θερμοκρασία χρώματος (CCT) περί τους 3000Κ. Σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία  για το 
άρθρο 35 θα θέλαμε να σας προτείνουμε ένα φωτιστικό με 4000Κ και να ρωτήσουμε αν θα 
μπορούσατε να το κάνετε δεκτό.   
 
3) Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν δέχεστε ± 10% απόκλιση σε όλα τα  ηλεκτρικά μεγέθη. 
 
4) Στο Α/Α 11 της ΟΜΑΔΑΣ Α ζητείται λαμπτήρας 8W με θερμοκρασία χρώματος 6500Κ, θα 
θέλαμε να μας ενημερώσετε αν θα κάνετε δεκτό Λαμπτήρα 9W και με θερμοκρασία χρώματος 
6000Κ. 
 
5) Στο Α/Α 12 της ΟΜΑΔΑΣ Α ζητείται λαμπτήρας 16W με θερμοκρασία χρώματος 6500Κ, θα 
θέλαμε να μας ενημερώσετε αν θα κάνετε δεκτό Λαμπτήρα 18W και με θερμοκρασία χρώματος 
6000Κ. 
 
6) Στο Α/Α 14 της ΟΜΑΔΑΣ Α ζητείται λαμπτήρας 20W με θερμοκρασία χρώματος 6500Κ, θα 
θέλαμε να μας ενημερώσετε αν θα κάνετε δεκτό Λαμπτήρα 24W και με θερμοκρασία χρώματος 
6000Κ». 
 



Σύμφωνα με το υπ’αριθμ .πρωτ. Δ.Υ.313/11-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
 
«Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής: 

1) Κατά το στάδιο της υποβολής της Τεχνικής Προσφοράς δεν απαιτείται να καταθέσετε και 
Τεχνικά Φυλλάδια των προσφερόμενων ειδών μόνο όσα ορίζονται στο άρθρο Α2. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της διακήρυξης. 

2) Σε ότι έχει να κάνει με το είδος Α/Α 34 της ομάδας Β, δεν γίνεται αποδεκτό ένα φωτιστικό 
με θερμοκρασία σώματος 4000Κ. 

3) Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή +-10% απόκλιση σε όλα τα ηλεκτρικά μεγέθη. 
4) Στο Α/Α 11 της ομάδας Α δεν μπορεί να γίνει δεκτός λαμπτήρας 9W και με θερμοκρασία 

σώματος 6000Κ. 
5) Στο Α/Α 12 της ομάδας Α δεν μπορεί να γίνει δεκτός λαμπτήρας 18W και με θερμοκρασία 

σώματος 6000Κ. 
6) Στο Α/Α 14 της ομάδας Α δεν μπορεί να γίνει δεκτός λαμπτήρας 24W και με θερμοκρασία 

σώματος 6000Κ». 
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 34802/10-09-2020 αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας 
«ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Α.Ε.» που ζητά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 33412/03-09-2020 διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών 
Ηλεκτροφωτισμού», το οποίο αναφέρει τα εξής:  
 
«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να ζητήσουμε διευκρινήσεις σχετικά με το συνοπτικό 
διαγωνισμό «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών Ηλεκτροφωτισμού» με αρ. πρωτ. 
33412/03-09-2020 διακήρυξης και Αναθέτουσα Αρχή το Δήμο Αμαρουσίου. 
Το ερώτημά μας είναι το ακόλουθο: 
Για τα είδη με Α/Α 13 (Ομάδα Α) και Α/Α 11 (Ομάδα Β) η ενδεικτική τύπου λάμπα που 
αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό έχει κατώτερα χαρακτηριστικά από το Έντυπο 
των Τεχνικών Προδιαγραφών των Ειδών. Ποιο από τα δυο ισχύει;» 
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ .πρωτ. Δ.Υ.313/11-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
 
«Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τα 
είδη με Α/Α13 (Ομάδα Α) & Α/Α11(Ομάδα Β) ισχύουν αυτά που αναφέρονται στο Έντυπο των 
Τεχνικών Προδιαγραφών των Ειδών». 
 
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 34792/10-09-2020 αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας 
«MECCANICA GROUP SA» που ζητά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 33412/03-09-2020 
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών 
Ηλεκτροφωτισμού», το οποίο αναφέρει τα εξής:  
 
«Παρακαλώ για το είδος ΧΟΥΦΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΔΕΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ KD1 
ΜΕΓ.2 (Νο 32 της διακήρυξης). Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες ή και τον κωδικό υλικού 
της ΔΕΗ. Ακόμα θα παρακαλούσα αν υπάρχει διαθέσιμη φωτογραφία ή το μοντέλο της 
ηλεκτρονική κλειδαριάς (Νο 34 της διακήρυξης).» 
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ .πρωτ. 34903/11-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
 
«Σε απάντηση τoυ παραπάνω σχετικού εγγράφου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής: 
 
Α)Σχετικά με το είδος Α/Α 34-ΟΜΑΔΑ Β΄ που αφορά Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά για PILLAR  



δεν απαιτείται απαραίτητα καταγραφή ανοίγματος , είναι απαραίτητο να υπάρχει λειτουργία με 
RFID CARD , δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει INFOTERMINAL & θα πρέπει να προσαρμόζεται 
σε PILLAR 1 θήρας. 
 
Β) Σχετικά με το είδος Α/Α 32 της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ γίνεται αναλυτική περιγραφή του στο έντυπο των 
τεχνικών προδιαγραφών».  
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 34804/10-09-2020 αίτημα διευκρινήσεων της εταιρείας 
«ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ» που ζητά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 33412/03-09-2020 διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και Υλικών 
Ηλεκτροφωτισμού», το οποίο αναφέρει τα εξής:  
 
«Όσον αφορά την περιγραφή προϊόντος Νο 16 της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ με περιγραφή Λάμπες Φθορίου 
1,20 Day light στην αναλυτική περιγραφή το προϊόν περιγράφεται: 
 

 Λάμπα φθορίου 18 W με μήκος 1,2 m 
 
Για μήκος λάμπας φθορίου 1,2 m ΔΕΝ υπάρχει λαμπτήρας 18W (υπάρχει μόνο λαμπτήρας 36 
W για διάσταση 1,2m). 
 
Μήπως λοιπόν έχει γίνει κάποιο λάθος στην περιγραφή του προϊόντος; 
 
Προς ενημέρωσή σας στα 18W και σε μήκος 1,2 m υπάρχει λαμπτήρας τεχνολογίας LED ή 
λάμπα φθορίου στα 36 W.» 
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ .πρωτ. 34902/11-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
 
«Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής: 
Σχετικά με την περιγραφή του προϊόντος Α/Α 16 της ομάδας Α΄, η σωστή περιγραφή είναι 
Λάμπα Φθορίου 36W  και όχι 18W, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή 
του είδους». 
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 34797/10-09-2020 και 34805/10-09-2020 αιτήματα 
διευκρινήσεων της εταιρείας «ΑΝΤΡΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» που ζητά διευκρινήσεις επί της με αριθ. 33412/03-09-
2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και 
Υλικών Ηλεκτροφωτισμού», τα οποία αναφέρουν τα εξής:  
 
«Αναφερόμενοι στο συνοπτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών και 
Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για το Δήμο Αμαρουσίου, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις 
ακόλουθες διευκρινήσεις: 
1)Αναφερόμενοι στην ομάδα Α, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν για το είδος Α/Α 12, γίνεται 
αποδεκτός λαμπτήρας στα 18W αντί για 16W. 
2)Αναφερόμενοι  στην ομάδα Α, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν για το είδος Α/Α 14, γίνεται 
αποδεκτός λαμπτήρας στα 22W αντί για 20W. 
3) Αναφερόμενοι  στην ομάδα Β, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν για το είδος Α/Α 8, γίνεται 
αποδεκτός λαμπτήρας στα 18W αντί για 20W.» 
 
«Μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία και προκειμένου να προσφέρουμε τα ζητούμενα είδη, 
παρακαλούμε όπως για το είδος Α/Α 34 - ΟΜΑΔΑ Β', ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά μας 
ενημερώσετε για τα κάτωθι: 
Αν το ΠΙΛΛΑΡ είναι 1 η' 2 θυρών, αν ζητείται καταγραφή ανοίγματος, αν θα υπάρχει λειτουργία 
με RFID Card και αν θα υπάρχει Infoterminal». 



 
 
Σύμφωνα με το υπ’αριθμ .πρωτ. 34902/11-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 
 
Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών εγγράφων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής: 
 
Α)Σχετικά με το είδος Α/Α 34-ΟΜΑΔΑ Β΄ που αφορά Ηλεκτρομαγνητική Κλειδαριά για PILLAR  
δεν απαιτείται απαραίτητα καταγραφή ανοίγματος , είναι απαραίτητο να υπάρχει λειτουργία με 
RFID CARD , δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει INFOTERMINAL & θα πρέπει να προσαρμόζεται 
σε PILLAR 1 θήρας. 
 
Β) 1. Αναφερόμενοι στην ομάδα Α, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το είδος Α/Α 12, δεν 
γίνεται αποδεκτός λαμπτήρας στα 18W αντί για 16W. 
     2.  Αναφερόμενοι στην ομάδα Α, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το είδος Α/Α 14, 
δεν γίνεται αποδεκτός λαμπτήρας στα 22W αντί για 20W. 
     3. Αναφερόμενοι στην ομάδα Β, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το είδος Α/Α 8, δεν 
γίνεται αποδεκτός λαμπτήρας στα 18W αντί για 20W.» 
 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ    
 

 
 

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

   Ημερ/νία 
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