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ΘΕΜΑ :   ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣH ΓΙΑ ΤΗΝ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΟΜΑΔΑ 3΄΄ 

 

ΣΧΕΤ. : 1. Η αρ. 38518/2021 διακήρυξη του θέματος (ΑΔΑΜ : 21PROC009843677) 

2. Το αρ. 24748/30-08-2021 (ΑΔΑ : ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού 

Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αρ. 38518/2021 διακήρυξη 

του διαγωνισμού του θέματος σας ενημερώνουμε ότι : 

1. Η ομάδα στην οποία αναφέρεται η  αρ. 38518/2021 διακήρυξη είναι η ομάδα 3 του ενδεικτι-

κού προϋπολογισμού του παραρτήματος Ι (αρ. 23/2021 μελέτη) της διακήρυξης.  Τα επιμέ-

ρους τμήματα της ομάδας 3 είναι 36. 

2. Τα είδη με α/α 33, 34 και 35 της ομάδας 3, πρέπει να συμμορφώνονται τουλάχιστον με: 

 τα εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές (ΕΛΟΤ) και  

 τα ευρωπαϊκά ή και διεθνή πρότυπα (EN, ISO) μέσω των Ευρωπαϊκών (CEN, 

CENELEC) ή Διεθνών (IEC) Επιτροπών Τυποποίησης,  

            και να φέρουν σήμανση CE. 

3. Για το είδος με α/α 90 της ομάδας 3, η τάση κυκλώματος ελέγχου είναι 220-230V και η τάση 

πηνίου σε ισχύ 11kw είναι 380/440V.  Ο όρος 1+1 επαφές αναφέρεται σε 1ΝΟ+1NC. 

4. Για το είδος με α/α 91 της ομάδας 3, γίνεται αποδεκτό ρελέ ισχύος με τάση πηνίου 

220/240V.  Ο όρος 2+2 επαφές αναφέρεται σε 2ΝΟ+2NC. 

5. Για το είδος με α/α 92 της ομάδας 3, γίνεται αποδεκτό ρελέ ισχύος με τάση πηνίου 

220/240V.  Ο όρος 1+1 επαφές αναφέρεται σε 1ΝΟ+1NC. 

6. Το είδος με α/α 106 και 184 της ομάδας 3, βάση για γυάλινα φυσίγγια κυλινδρικά των 5Α 

(κομπλέ), αφορά κλεμμασφάλεια.  

7. Το είδος με α/α 183 της ομάδας 3, αφορά φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α 

(5Χ20mm).  Αυτό θα πρέπει να συμμορφώνεται τουλάχιστον με: 

 τα εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές (ΕΛΟΤ) και  

 τα ευρωπαϊκά ή και διεθνή πρότυπα (EN, ISO) μέσω των Ευρωπαϊκών (CEN, 

CENELEC) ή Διεθνών (IEC) Επιτροπών Τυποποίησης,  

8. Για τα είδη με α/α 181, 182 και 188 της ομάδας 3, η στεγανότητα θα είναι τουλάχιστον IP 55.  

Οι διαστάσεις που αναφέρονται στη διακήρυξη είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές ή πε-

ριοριστικές.  Επομένως, για παράδειγμα, για το είδος με α/α 188, ένα κουτί εξωτερικό στεγα-

νό ΙΡ 65, διαστάσεων Φ65Χ40 γίνεται αποδεκτό. 

9. Στη σελίδα 36 της διακήρυξης, παρ. 2.4.3.2, αναφέρεται ότι  : ΄΄Οι οικονομικοί φορείς ανα-

φέρουν : …..΄΄β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική 



μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της΄΄.  Η απαίτηση 

αφορά όλα τα προσφερόμενα τμήματα.  Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αναφέρονται σε ξεχω-

ριστό πίνακα από το παράρτημα ΙΙ.Β. 

10. Το είδος με α/α 191 της ομάδας 3, αφορά κανάλι τοίχου, πλαστικό, διέλευσης καλωδίων, εν-

δεικτικών διαστάσεων 100×50mm χρώματος λευκού, τεμάχιο μήκους 2μ, ως αναφέρεται. 

11. Στην περιγραφή των ειδών με α/α 199, 200, 201 της ομάδας 3, αναφέρεται το είδος της κε-

φαλής/βραχίονα που θα πρέπει να φέρει ο ιστός.  Συγκεκριμένα : 

-για το είδος με α/α 199, η κεφαλή του φωτιστικού ιστού θα είναι διπλή, ως περιγράφεται 

στο είδος με α/α 94. 

-για το είδος με α/α 200, ο βραχίονας θα είναι μονός, μήκους 0,5m, ως περιγράφεται και στο 

αντίστοιχο άρθρο. 

-για το είδος με α/α 201, ο βραχίονας θα είναι διπλός (με άνοιγμα 180
ο
), μήκους 0,5m έκα-

στος, ως περιγράφεται και στο αντίστοιχο άρθρο. 

Άλλα φορτία στους ιστούς δεν προβλέπονται.  

12. Για τα είδη με α/α 166 και 168 της ομάδας 3, το φωτιστικό panel ψευδοροφής θα πρέπει να 

φέρει ματ κάλυμμα από γυαλί, ως αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο.  Ωστόσο, ματ κάλυμμα 

από ανώτερης ποιότητας πλαστικό, μπορεί να γίνει αποδεκτό. 

13. Στο έντυπο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.Β – Υπόδειγμα Εντύπου Τεχνικής Προσφοράς (ΑΝΟΙ-

ΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ): 

-η στήλη ΄΄Εταιρεία κατασκευής΄΄ θα αναφέρει το όνομα της κατασκευαστικής Εταιρείας 

με την έννοια ότι : 

i)  η εταιρεία κατασκευάζει Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (ΗΗΕ) με την επωνυμία 

ή το εμπορικό σήμα της ή αναθέτει το σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, και να τον διαθέτει 

στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό της σήμα ή 

ii) η εταιρεία παράγει ολοκληρωμένο εξοπλισμό, του οποίου η παραγωγή στηρίζεται σε 

άλλους προμηθευτές.  Ο ολοκληρωμένος αυτός εξοπλισμός παράγεται κατόπιν επεξεργασίας, 

μεταποίησης ή συναρμολόγησης και μεταπωλείται από την εταιρεία εντός της ελληνικής 

επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα της ή 

iii) η εταιρεία δραστηριοποιείται και στα δύο προαναφερόμενα. 

Επομένως, το πιστοποιητικό (ISO) που ζητείται στη στήλη ΄΄ISO 9001: 2015 του κατασκευ-

αστή (ή ισοδύναμο)΄΄ θα αναφέρεται σε μία από τις παραπάνω i) , ii),  iii) περιπτώσεις για το 

αντίστοιχο πεδίο κατασκευής ή παραγωγής του προσφερόμενου είδους.  

 Ωστόσο, εάν προσκομιστούν πιστοποιητικά για περισσότερες της μίας προαναφερόμενων 

περιπτώσεων, αυτά θα γίνουν αποδεκτά.  

Για τη διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διευ-

κρινίσει σε ποια προαναφερόμενη περίπτωση εμπίπτει (i, ii, iii). 

-η στήλη ΄΄Εμπορικό σήμα΄΄ θα αναφέρει το λογότυπο/επωνυμία της εταιρείας, η οποία πω-

λεί ή μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό της σήμα, 

εξοπλισμό παραγόμενο από την ίδια ή και άλλους προμηθευτές.   

-στη στήλη ΄΄CE (ή ισοδύναμο)΄΄ στην οποία αναγράφεται ΄΄απαιτείται΄΄ ή ΄΄δεν απαιτεί-

ται΄΄, ο οικονομικός φορέας δεν απαιτείται να συμπληρώσει κάτι, απλά πρέπει αυτός να γνω-

ρίζει ότι το CE, εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να υφίσταται και να το προσκομίσει αργότερα 

o οικονομικός φορέας στο στάδιο κατακύρωσης, εφόσον αυτός κριθεί προσωρινός ανάδοχος. 

-στη στήλη ΄΄ISO 9001: 2015 του κατασκευαστή (ή ισοδύναμο)΄΄, στην οποία αναγράφεται 

΄΄απαιτείται΄΄ ή ΄΄δεν απαιτείται΄΄, ο οικονομικός φορέας δεν απαιτείται να συμπληρώσει κά-

τι, απλά πρέπει αυτός να γνωρίζει ότι το ISO 9001:2015 του κατασκευαστή (ή ισοδύναμο), 

εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να υφίσταται και o οικονομικός φορέας να το προσκομίσει αρ-

γότερα στο στάδιο κατακύρωσης, εφόσον αυτός κριθεί προσωρινός ανάδοχος. 

-στη στήλη ΄΄εγγύηση καλής λειτουργίας αντιπροσώπου/εισαγωγέα/κατασκευαστή΄΄ θα 

πρέπει να συμπληρωθεί η εγγύηση για όλα τα είδη, όλων των τμημάτων, ως ζητείται. 



14. Σημειώνεται ότι, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να επισυνάπτει οποιοδήποτε τεκμηριωτικό 

στοιχείο διαθέτει (Data sheet/prospectus, τεχνικά φυλλάδια, κλπ), που αποδεικνύει τη συμ-

μόρφωση του κάθε προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 

το οποίο θα βοηθήσει στην αξιολόγηση του κάθε προσφερόμενου είδους.  Σύνδεσμοι στο δι-

αδίκτυο μπορούν να αναφέρονται, στους οποίους θα μπορεί η Επιτροπή να αποκομίσει και να 

εξετάσει όποια τεχνικά στοιχεία κρίνονται αναγκαία για την αξιολόγηση κάθε προσφερόμε-

νου είδους.  Αυτό θα γίνεται με μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (και όχι απλές βε-

βαιώσεις) του οικονομικού φορέα περί ακρίβειας των κατατειθέμενων εγγράφων (τεχνικών 

φυλλαδίων κλπ) και με την παραπομπή του σχετικού συνδέσμου.  
 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5 

Η αναπλ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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