
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   

 
 
 
 
 
 
 
 
Ηγουμενίτσα,   10.03.2020 
Αρ. Πρωτ.:  3314 

Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα                                          
Ταχ. Κώδικας: 46100                                           
Πληροφορίες: Κωνστανίνος Κούτσικος  

Ιφιγένεια Κώτσια,   
ΠΡΟΣ:   
Συμμετέχοντες στον αριθ.  08/2020 
διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου 
Ηγουμενίτσας» 

 
 

 
 

Τηλ.: 2665 361 232 & 212 
Fax: 26650 29119 
Ε-mail: igoumen2@otenet.gr 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της αριθ. 08/2020 Διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 

 

Σχετικά με ερωτήματα που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για τις απαιτούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της διακήρυξης, σας διευκρινίζουμε τα εξής: 

 
Ερώτημα  1ο :  Γίνεται αποδεκτός λαμπτήρας στα 7W (άρθρο 14 Τμήμα  Γ);  
Απάντηση: ΟΧΙ, δεν γίνονται αποδεκτός καθώς είναι πέραν των ορίων που προβλέπεται στην αριθ. 
11/2020 μελέτη. 
 
Ερώτημα 2ο : Γίνεται αποδεκτός προβολέας τεχνολογίας Led με καλύτερα τεχνικά στοιχεία από τον 
ζητούμενο (άρθρο 15 -Τμήμα  Γ);   
Απάντηση: ΟΧΙ, δεν γίνεται αποδεκτός για λόγους ομοιογένειας με τους υφιστάμενους προβολείς.   
 
Ερώτημα 3ο : Μπορούν να προσφερθούν λαμπτήρες LED με διάρκεια ζωής 25.000 ώρες  (Τμήμα Γ);  
Απάντηση: ΟΧΙ,  καθώς σύμφωνα με την αριθ. 11/2020 μελέτη, απαιτούνται λαμπτήρες με διάρκεια ζωής    
μεγαλύτερη των 25000 ωρών.  
 
Ερώτημα 4ο : Μπορούν οι λαμπτήρες με α/α 1 και 16  του Τμήματος Γ,  καθώς και το φωτιστικό με α/α 16 
του τμήματος Δ, να έχουν θερμοκρασία χρώματος 6500 ψυχρό;  
Απάντηση: ΝΑΙ, μπορούν να έχουν θερμοκρασία  χρώματος έως 6500Κ 
 
Ερώτημα 5ο : Γίνονται αποδεκτοί οι λαμπτήρες HQI με θερμοκρασία χρώματος 4000-4500Κ για τους 
λαμπτήρες με  α/α 6, 9  του τμήματος Γ; 
Απάντηση: ΝΑΙ,  γίνονται αποδεκτοί.  
 
Ερώτημα 6ο : Το πιστοποιητικό CE αφορά σε όλα τα υλικά; 
Απάντηση: Ναι, αφορά σε όλα τα υλικά  
 
Ερώτημα 7ο : Το ISO των εργοστασίων / παραγωγικής διαδικασίας,  αφορά σε όλα τα υλικά ή μόνο στους 
λαμπτήρες  (Τμήμα Γ);  
Απάντηση: Ναι, αφορά σε όλα τα υλικά  
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Ερώτημα 8ο : Τα ως άνω πιστοποιητικά θα κατατεθούν κατά την υποβολή της  τεχνικής προσφοράς  ή κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης;  
Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.  της διακήρυξης,  περίπτ. β, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν: 

 Λεπτομερή περιγραφή των ειδών, 

 Τεχνικά φυλλάδια και 

 Υπεύθυνη Δήλωση περί συμφωνίας των προσφερόμενων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 

Επομένως, τα πιστοποιητικά  περί CE και ISO θα υποβληθούν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης για την επιβεβαίωση των όσων δηλώθηκαν με την ως άνω υπεύθυνη δήλωση. 
  
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,  εάν  από τα υποβληθέντα τεχνικά 
φυλλάδια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, δεν προκύπτει με σαφήνεια κάποια 
απαιτούμενη τεχνική προδιαγραφή, η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει με έγγραφη πρόσκληση 
της,  από τους οικονομικούς φορείς να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς για την 
επιβεβαίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών που έχουν δηλωθεί.  

 
Ερώτημα 9ο : Τα πιστοποιητικά CE & ISO  (όπου είναι απαιτητά) πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα 
ελληνικά; 
Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο  80 του ν. 4412/016 παρ. 10, τα  ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα (εταιρικά η μη) με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.  
Εάν δεν είναι στην αγγλική γλώσσα, μπορούν να μεταφραστούν στα ελληνικά (χωρίς σφραγίδα 
δικηγόρου), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση περί ορθότητας της μετάφρασης.  
 
Ερώτημα 10ο : Σχετικά με τούς λαμπτήρες, όταν αναφέρεστε σε διαγράμματα, εννοείτε ies.files; 
Απάντηση: Όχι αφορά σε διαγράμματα που αναφέρονται στα έντυπα τεχνικά φυλλάδια (όχι ψηφιακά 
αρχεία).  

 
Ερώτημα 11ο :  Τα υλικά με α/α 1, 2, 3 και 9 (Τμήμα Α: καλώδια), αφορούν καλώδιο NYM μονόκλωνο ή σε 
εύκαμπτο πολύκλωνο; 
Απάντηση: Αφορούν σε εύκαμπτο πολύκλωνο. 

 
Ερώτημα 12ο :  Στα είδη με α/α  6,9,10 του τμήματος  Γ  ο τύπος είναι απιοειδούς  ή σωληνωτής μορφής; 
 Απάντηση: Αφορά σε σωληνωτής μορφής. 

 
Ερώτημα 13ο : Στα είδη με α/α 11 και 12 του τμήματος Δ, στις μπάλες θα συμπεριλαμβάνονται  γρίφα και 
ντουί; 
Απάντηση: ΝΑΙ, θα συμπεριλαμβάνονται. 

 

 

 

Ο Δήμαρχος  

Ιωάννης Λώλος  
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