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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                Σέρρες, 28 Νοεµβρίου 2019      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                           Αρ. Πρωτ.:749110(6146) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚ.-ΑΝΘΡ.ΠΟΡΩΝ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.∆/νση       : Κ.Καραµανλή 36 
Ταχ. Κώδικας  : 62 110 Σέρρες                                                          
Πληροφορίες   : Καλφόγλου Ιωάννα 
                          Αγγελίδης Κων/νος 
Τηλέφωνο       : 23213 50360-357 
 Fax                 : 23213 50458 
 E-mail             : kalfoglou@serres.pkm.gov.gr                                                                                                                                          
                                      

 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρίνιση σχετικά µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε 
αρ.πρωτ. 722481(5934)/25-11-2019, για την προµήθεια οκτώ κλιµατιστικών µονάδων 
(τεσσάρων κλιµατιστικών απόδοσης 12.000 BTU Inverter τριών κλιµατιστικών 
απόδοσης 18.000 BTU και ενός κλιµατιστικού απόδοσης 24.000 BTU Inverter) για 
τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και της Υποδ/νσης 
Οικονοµικού-Ανθρ.Πόρων της Π.Ε. Σερρών και του 4ου Περιφερειακού Κέντρου 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισθείσας αξίας 
9.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2019. CPV: 42512200-0 , Κωδ. 
NUTS:EL526 
 
 
     ∆ιευκρινίζεται ότι  στη σελ. 3 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ.πρωτ. 
722481(5934)/25-11-2019, για την προµήθεια οκτώ κλιµατιστικών µονάδων, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και του ΠΕΚΕΣ, και στον πίνακα µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των τεσσάρων κλιµατιστικών απόδοσης 12.000 BTU Inverter, στο 
χαρακτηριστικό µε α/α 8 «Συντελεστής εποχιακής απόδοσης κατά τη θέρµανση (SCOP) 
Μέση Ζώνη», εκ παραδροµής η απαίτηση σηµειώνεται >=5,0 αντί του ορθού >=4,0.Κατά 
συνέπεια ο ορθός πίνακας των χαρακτηριστικών των τεσσάρων κλιµατιστικών απόδοσης 
12.000 BTU Inverter είναι ο παρακάτω: 
 

 Χαρακτηριστικό Απαίτηση 

1 Λειτουργία Inverter ΝΑΙ 

2 Λειτουργία Wi-Fi  ΝΑΙ 

3 Ψυκτική  Απόδοση 
>=12.000 
Btu/h 

4 Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης 
4.000 έως 
13.000 Btu/h 

5 Θερµική Απόδοση >=13.000 

6 Εύρος Θερµικής Απόδοσης 4.500 - 15.000 
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7 Βαθµός εποχιακής ενεργειακής απόδοσης κατά την ψύξη (SEER) >=8,5 

8 Συντελεστής εποχιακής απόδοσης κατά τη θέρµανση (SCOP) Μέση Ζώνη >=4,0 

9 Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερµοκρασίας Ψύξη  -15 έως 43 

10 Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερµοκρασίας Θέρµανση -15 έως 24 

11 Ψυκτικό Υγρό R32 

12 Ιονιστής ΝΑΙ 

13 
Αισθητήρας θερµοκρασίας στο τηλεχειριστήριο, µε  δυνατότητα εναλλακτικής 
ρύθµισης θερµοκρασίας στη θέση που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο. 

ΝΑΙ 

14 Λειτουργία Turbo για γρήγορη ψύξη του χώρου. ΝΑΙ 

15 

Λειτουργία αυτοκαθαρισµού της εσωτερικής µονάδας έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποµάκρυνση της βρωµιάς, της σκόνης και των δυσάρεστων 
οσµών από το εσωτερικό στοιχείο, γεγονός που εγγυάται υγιεινή ατµόσφαιρα 
στο χώρο εργασίας, καλύτερη απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας. 

ΝΑΙ 

16 
Χαµηλή απαίτηση σε ένταση ρεύµατος κατά την εκκίνηση (soft starter) έτσι 
ώστε να προστατεύεται ο πίνακας της ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά την 
εκκίνηση. 

ΝΑΙ 

17 
Λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού 
ρεύµατος. Με την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος το κλιµατιστικό να 
ξεκινά να λειτουργεί αυτόµατα µε τις ίδιες ρυθµίσεις πριν την διακοπή. 

ΝΑΙ 

18 
Αυτόµατος διαγνωστικός έλεγχος και σε περίπτωση βλάβης να ενηµερώνει µέσω 
κωδικών επάνω στο τηλεχειριστήριο ή µε σχετική ένδειξη επάνω στην 
εσωτερική µονάδα το είδος του προβλήµατος προς άµεση επιδιόρθωσή του. 

ΝΑΙ 

19 Αυτόµατη κάθετη κίνηση περσίδων ΝΑΙ 

20 Αυτόµατη οριζόντια κίνηση περσίδων ΝΑΙ 

21 
Λειτουργία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του κλιµατιστικού σε 
συγκεκριµένη προγραµµατισµένη ώρα. 

ΝΑΙ 

22 Στάθµη θορύβου εσωτερικής µονάδας στην χαµηλή ταχύτητα <=33 dB(A) 

23 Φωτοκαταλυτικό φίλτρο, κατά των βακτηρίων, ιών και δυσάρεστων οσµών. ΝΑΙ 

24 Φίλτρο ενεργού άνθρακα ΝΑΙ 

25 
Εγκατάσταση α) του ενός κλιµατιστικού σε χώρο που θα υποδείξει η 
∆ιεύθυνση Μεταφορών και β) των τριών που θα υποδείξει ο υπεύθυνος του 
4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 

ΝΑΙ 

 
 

 
                                                                       
 
                                                                      Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
                                                           Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων Π.Ε. Σερρών 
 
 
 
                                                                               Κοτζάογλου Σωκράτης 
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