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ΕΡΩΤΗΣΗ : 
«Στον Πίνακα Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα για τους δυο (2) προβολείς FULL HD, στον 
Α/Α: 3 Λόγος διαστάσεων (aspect ratio) ζητείται ‘’>=10000:1’’. Διευκρινίστε αν είναι σωστό το 
μέγεθος. Συνήθως το aspect ratio για τους προβολείς είναι 4:3, κλπ» 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
α/α 3 : Λόγος διαστάσεων (aspect ratio), η σωστή απαίτηση είναι: «ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ»  
ΕΡΩΤΗΣΗ :  
«Στον Πίνακα Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα για τους δυο (2) προβολείς FULL HD, 
Τοποθέτηση, στον Α/Α: 3 ζητείται «εξάρτημα επιμήκυνσης». Διευκρινίστε το Ύψος του 
ταβανιού που θα εγκατασταθεί ο προβολέας για να προσφερθεί και το αντίστοιχο 
εξάρτημα.» 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Στον σχετικό πίνακα για την τοποθέτηση  
α/α 1. Βάση στήριξης οροφής (η ψευδοροφή απέχει από την τσιμεντένια οροφή 
περίπου 43 εκατοστά, επιθυμητό μήκος βάσης στήριξης 50-70 εκατοστά) : ΝΑΙ  
ΕΡΩΤΗΣΗ : 
«Στον Πίνακα Συμμόρφωσης και συγκεκριμένα για τους δυο (2) προβολείς FULL HD, 
Τοποθέτηση, στον Α/Α: 5 Καλώδιο ρεύματος μέχρι τον προβολέα, ζητείται στην απαίτηση 
“Ν+Α1:C25AI”. Διευκρινίστε τι εννοείται.» 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
α/α 5. Καλώδιο ρεύματος μέχρι τον προβολέα, η σωστή απαίτηση είναι «ΝΑΙ» 
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Αθήνα     15-11-2018   
Αριθμ. Πρωτ.: 15668 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Δ/νση : Οικονομικού 
Τμήμα : Προμηθειών 
Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103 
Τ.Κ. 11510 - ΑΘΗΝΑ 
Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 
Δ.Ο.Υ. : ΙΒ’ Αθηνών 
Πληροφορίες  : Α.Μέριανου 
Τηλέφωνο : 21074 90 423 
 Fax  : 21074 90 427 
 e-mail             :a.merianou@elga.gr  
 

ΠΡΟΣ: 1.COSMOS BUSINESS  
               SYSTEMS ΑΕΒΕ  
               ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44 
               ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ        
               e-mail: KATSIKAR@CBS.GR     
             
            2. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

   
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ. πρωτ.15206/08-11-2018 (ΑΔΑ: 
6ΖΖΛ46ΨΧΞ5-55Ι) Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια εξήντα (60) νέων σταθμών εργασίας (Η/Υ) 
και δύο (2) προβολέων (projectors) για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.»  

 

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο   κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τον  καθαρισμό των 
χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και 
του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αθηνών» 

 

 

   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 6ΡΟ046ΨΧΞ5-ΥΑΑ
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