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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
151 24 Μαρούσι

Πληροφορίες: Μακρής Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 213-2038099
Fax: 213-2038504
E-mail: pmakris@maroussi.gr

Προς: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Θέμα: «Διευκρινήσεις επί του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»  α/α ΕΣΗΔΗΣ 136207.»

Σχετικά: 1. Το από 2021.09.16 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο με ερωτήματα από 
την εταιρεία «Light & Ergo».

2. Το με αριθ. Πρωτ. 51004/22.09.2021 έγγραφο του Τμήματος Συνεργείων 
Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής. 

Σχετικά με διευκρινίσεις επί του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»  α/α ΕΣΗΔΗΣ 136207, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

1) Η εταιρεία «Light & Ergo» στο από 2021.09.16 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφό της 
αναφέρει:

«Περίπτωση 1:

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην μελέτη απαιτείται για τα φωτιστικά σώματα να 
φέρουν πιστοποιητικό ENEC+ και ταυτόχρονα να είναι καταχωρημένα στο σύνδεσμο του Zhaga Consortium
«https://www.zhagastandard.org/products.html», πλέον τον όποιων άλλων τεχνικών προδιαγραφών 
απαιτούνται.

Αυτοί οι δύο όροι συνδυαστικά δρουν άκρως περιοριστικά κατά του ανταγωνισμού καθώς και σε συνδυασμό των 
δύο μαζί με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης, μπορεί παγκοσμίως να προσφερθεί μόνο ένα φωτιστικό!

Πιο αναλυτικά πιστοποιητικό ENEC+ (την 14/9/2021) φέρουν μόνο 39 εταιρείες παγκοσμίως, όπως προκύπτει από 
το επίσημο site «https://www.enec.com/page.php?p=7».

https://www.zhagastandard.org/products.html
https://www.enec.com/page.php?p=7
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Τα εμπορικά σήματα των οποίων είναι τα εξής:

1. Simon
2. Philips - Signify
3. Schreder
4. LUG
5. Troll
6. Lumileds
7. Eclatec
8. Zumtobel
9. Globiled
10. Electromagnetica
11. Unilumin
12. Thorn
13. 3Brothers
14. Lightwell
15. Ningbo Liaoyuan Lighting Industry Co., Ltd.
16. Innolumis
17. Vizulo
18. Enim Lighting
19. Akzentlicht
20. Pollight
21. Novatilu
22. Micromex
23. Fael Luce
24. Bridgelux
25. Comm lighting
26. Moonlight-Heper
27. Trato
28. TCI
29. Performance in Lighting SpA
30. Luxtella
31. Disano illuminazione
32. iGuzzini
33. Signasystems
34. KLED
35. Hpwinner
36. Ortana
37. SED
38. Siteco
39. AGC lighting

Στην συνέχεια άμα αναζητήσουμε τα προϊόντα αυτών των κατασκευαστών στο Zhaga Consortium διαπιστώνεται 
ότι τα μόνα φωτιστικά οδικού παγκοσμίως που πληρούν αυτά τα δύο κριτήρια είναι τα εξής:

1. Lightwell σειρά Luxis Square
2. Lightwell σειρά SRD2
3. Lightwell σειρά SRDS2
4. Disano σειρά Giovi
5. Disano σειρά Mini Giovi
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6. Vizulo σειρα Martin (Mini & Micro)
7. Vizulo σειρα Stork (little brother)
8. Schreder σειρά Piano
9. Schreder σειρά Ampera
10
.

Schreder σειρά Axia (gen2,3)
11
.

Schreder σειρά Teceo

12. Schreder σειρά Izylum
13. Philips - Signify σειρά Clearway gen2
14. Philips - Signify σειρά Digistreet
15. Philips - Signify σειρά Unistreet
16. Philips - Signify σειρά Luma gen2
17. Philips - Signify σειρά Iridium gen4

Καθώς και οι άλλες εταιρείες που πληρούσαν τους δύο αυτούς όρους (Eclatec, Zumtobel, iGuzzini και Siteco) 
δεν έχουν φωτιστικό το οποίο να καλύπτει και τους δύο όρους, παρά μόνο διάφορες σειρές που κάλυπταν 
μεμονωμένα τον ένα εξ' αυτών.

Όπως είναι προφανές αυτοί οι όροι μεμονωμένα, πόσο μάλλον συνδυαστικά, δρούν εξαιρετικά περιοριστικά 
ως προς τον ανταγωνισμο, με αποτέλεσμα, χωρίς να έχουν εξετασθεί οι υπόλοιπες τεχνικές απαιτήσεις, να 
μπορούν να προσφερθούν μόνο 17 σειρές φωτιστικών, πέντε μόλις εμπορικών σημάτων, παγκοσμίως!

Στην συνέχεια προστίθενται στα παραπάνω και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές:

1. Δυνατότητα οριζόντιας και κάθετης τοποθέτησης, καθώς και δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας 
τοποθέτησης του από τουλάχιστον -25 έως και +25 μοίρες κατά την τοποθέτηση σε βραχίονα (side entry) 
και 0 μοίρες έως τουλάχιστον και +25 μοίρες κατά την τοποθέτηση σε κορυφή ιστού (post top). Όρος ο 
οποίος ακόμα και μεμονωμένος να υπήρχε περιορίζει σε μεγάλο βαθμό των ανταγωνισμό, μιάς και η 
πληθώρα των κατασευαστών δίνουν την δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας τοποθέτησης από -15° έως 
+15°.

2. Τα φωτιστικά των περιπτώσεων GRID-4, GRID-5 που τοποθετούνται σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να φέρουν 
κατάλληλη διάταξη ασφάλειας τύπου 5x20mm (fuse) εντός του φωτιστικού. H ασφάλεια (fuse) όπως και η 
συσκευή τοποθέτησης της (fuse holder), θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην λίστα κρίσιμων εξαρτημάτων 
της έκθεσης δοκιμής του ENEC.

Με την εφαρμογή της πρώτης μόνον εκ των δύο προδιαγραφών το μόνο φωτιστικό που μπορεί να προσφερθεί 
παγκοσμίως είναι της σειράς Izylum κατασκευής Schreder, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα.

A/A Προϊόν Δυνατότητα κλίσης Οριζόντια και 
κάθετη 
τοποθέτηση

1 Lightwell σειρά Luxis Square -15° έως +15° οριζόντια τοποθέτηση 0° 
έως +15° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

2 Lightwell σειρά SRD2 -15° έως +15° οριζόντια τοποθέτηση 0° 
έως +15° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

3 Lightwell σειρά SRDS2 -15° έως +15° οριζόντια τοποθέτηση 0° 
έως +15° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

5 Disano σειρά Giovi -20° έως +10° οριζόντια τοποθέτηση 0° 
έως +20° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

6 Disano σειρά Mini Giovi -20° έως +10° οριζόντια τοποθέτηση 0° 
έως +20° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

7 Vizulo σειρα Martin (Mini & 
Micro)

Mini
-15° έως -5° οριζόντια τοποθέτηση

Ναι
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0° έως +15° κάθετη τοποθέτηση Micro
0° έως +20° οριζόντια τοποθέτηση -20° 
έως +5° κάθετη τοποθέτηση

8 Vizulo σειρα Stork (little 
brother)

Stork
-15° έως 0 οριζόντια τοποθέτηση 0° έως 
+15° κάθετη τοποθέτηση Stork little 
brother
5° έως +20° οριζόντια τοποθέτηση -20° 
έως +5° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

9 Schreder σειρά Piano Χωρίς δυνατότητα κλίσης Ναι
10 Schreder σειρά Ampera 0° έως +15° Ναι
11 Schreder σειρά Axia (gen2,3) Gen2

-10° έως +5° οριζόντια τοποθέτηση 0° 
έως +10° κάθετη τοποθέτηση Gen3

-10° έως +10° οριζόντια τοποθέτηση -5° 
έως +15° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

12 Schreder σειρά Teceo 0° έως +15° οριζόντια τοποθέτηση -15° 
έως 0° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

13 Schreder σειρά Izylum -100° έως +30° οριζόντια τοποθέτηση
-10° έως +120° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

14 Philips - Signify σειρά Clearway 
gen2

-20° έως +20° οριζόντια τοποθέτηση 0° 
έως +20° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

15 Philips - Signify σειρά Digistreet -20° έως +20° οριζόντια τοποθέτηση 0° 
έως +20° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

16 Philips - Signify σειρά Unistreet -20° έως +20° Ναι

17 Philips - Signify σειρά Luma 
gen2

-20° έως +10° οριζόντια τοποθέτηση 0° 
έως +20° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

18 Philips - Signify σειρά Iridium 
gen4

0° έως +10° οριζόντια τοποθέτηση -10° 
έως 0° κάθετη τοποθέτηση

Ναι

Εν συνεχεία υπάρχει και η δεύτερη προδιαγραφή περί αναφοράς της ασφάλειας και της θήκης τοποθέτησης της 
στην λίστα κρίσιμων εξαρτημάτων του πιστοποιητικού ENEC. Η οποία κρίνουμε ότι είναι περιττή καθώς και το 
πιστοποιητικό δίνεται για το σύνολο του φωτιστικού, επομένως καλύπτει και την ασφάλεια και την ασφαλειοθήκη 
μιάς και οι περισσότεροι κατασκευαστές τα θεωρούν μέρος του κύριου σώματος του φωτιστικού και επομένως 
δεν γίνεται αναφορά αυτών στην λίστα εξαρτημάτων.

Τέλος επιπλέον αυτών των όρων προστίθεται και η απαίτηση περί ISO 9001, 14001, 45001 και 50001 του 
εργοστασίου κατασκευής, τα οποία στο σύνολο τους από όλες τις ανωτέρω εταιρίες μόνο η Schreder διαθέτει.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, για την Περίπτωση 1, συνδυάζοντας, εκτός όλων των υπολοίπων, ENEC+, δυνατότητα κλίσης 
-25 έως +25 μοίρες, καταχώρηση στο μητρώο της ZAGHA (ενώ υπάρχουν και άλλα κατάλληλα πρωτόκολλα όπως το 
NEMA κ.α), τα πιστοποιητικά ISO 9001, 14001, 45001 και 50001 του εργοστασίου κατασκευής, μπορεί παγκοσμίως 
να προσφερθεί
μόνο ένα φωτιστικό - μίας μόνο εταιρείας (Φαίνεται χρωματισμένο στον παραπάνω πίνακα)!

Για την περίπτωση 2:

Άμα αναζητήσουμε τα προϊόντα των κατασκευαστών που διαθέτουν ENEC+ στο Zhaga Consortium διαπιστώνεται 
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ότι τα μόνα φωτιστικά κυκλικής διατομής που πληρούν αυτά τα δύο κριτήρια είναι τα εξής:

1. Lightwell σειρά Friso Kramer
2. Vizulo σειρά Blackbird
3. Schreder σειρά Friza
4. Schreder σειρά Zylindo
5. Schreder σειρά Flexia
6. Philips - Signify σειρά Copenhagen gen2
7. Philips - Signify σειρά CitySoul gen2
8. Philips - Signify σειρά Metronomis
9. Philips - Signify σειρά CityCharm
10. Philips - Signify σειρά TownTune
11. Philips - Signify σειρά TownGuide

Όπως είναι προφανές αυτοί οι όροι μεμονωμένα, πόσο μάλλον συνδυαστικά, δρουν εξαιρετικά περιοριστικά ως 
προς τον ανταγωνισμο, με αποτέλεσμα, χωρίς να έχουν εξετασθεί οι υπόλοιπες τεχνικές απαιτήσεις, να μπορούν 
να προσφερθούν μόνο 11 σειρές φωτιστικών, τεσσάρων μόλις εμπορικών σημάτων, παγκοσμίως!

Στη συνέχεια υπάρχουν και οι εξής απαιτήσεις - τεχνικές προδιαγραφές:

1. Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής διατομής σχήματος δίσκου με ύψος από το κάτω μέρος του φωτιστικού 
ως το άνω μέρος του συστήματος στήριξης το πολύ 150mm , διαμέτρου Φ500 ±10%, ενώ μαζί με το 
σύστημα στήριξης θα έχει μέγιστο μήκος 800mm. To σύστημα στήριξης εφαρμόζει στο πάνω μέρος του 
φωτιστικού.

2. To φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε επιφάνεια^ϊ^^ on surface), ενδεικτικών διαστάσεων 
60x50mm. Το σύστημα στήριξης του φωτιστικού δηλαδή ο βραχίονας που δένει στο πάνω μέρος του 
φωτιστικού θα είναι οριζόντιος με δυνατότητα κλίσης τουλάχιστον από -25 έως και +25 μοίρες μέσω 
κατάλληλης διάταξης.

Με την εφαρμογή των τεχνικών αυτών προδιαγραφών βλέπουμε ότι το μόνο φωτιστικό παγκοσμίως που μπορεί 
να προσφερθεί είναι της σειράς Flexia FG του οίκου Schreder.

Α/Α Προϊόν Ύψος < 
150mm

Φ500
±10%

Μήκος < 
800mm

Οριζόντιος βραχίονας 
με δυνατότητα κλίσης - 
25° έως +25°

1 Lightwell σειρά Friso 
Kramer

475mm Φ660 Δεν
διατίθεται με 
βραχίονα

Όχι

2 Vizulo σειρά 
Blackbird

296mm Φ380 354mm Όχι

3 Schreder σειρά Friza 462mm Φ564 Δεν
διατίθεται με 
βραχίονα

Όχι

4 Schreder σειρά 
Zylindo

708mm Φ644 Δεν
διατίθεται με 
βραχίονα

Όχι

5 Schreder σειρα Flexia 
FG

145mm Φ504 682mm Ναι -40° έως +80°

6 Philips - Signify σειρά 
Copanhagen gen2

360mm Φ460 460mm Όχι
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7 Philips - Signify σειρά 
CitySoul gen2

101mm Φ538 644mm Όχι. Εφαρμογή στο πλάι 
και όχι στο πάνω μέρος 
που απαιτείται

8 Philips - Signify σειρά 
Metronomis

982mm Φ560 Δεν
διατίθεται με 
βραχίονα

Όχι

9 Philips - Signify σειρά 
CityCharm

529mm Φ556 Δεν
διατίθεται με 
βραχίονα

Όχι

10 Philips - Signify σειρά 
TownTune

187mm Φ477 Δεν
διατίθεται με 
βραχίονα

Όχι

11 Philips - Signify σειρά 
TownGuide

209mm Φ571 Δεν
διατίθεται με 
βραχίονα

Όχι

Τέλος επιπλέον αυτών των όρων προστίθεται και η απαίτηση περί ISO 9001, 14001, 45001 και 50001 του 
εργοστασίου κατασκευής, τα οποία στο σύνολο τους από όλες τις ανωτέρω εταιρίες μόνο η Schreder διαθέτει.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, για την Περίπτωση 2, συνδυάζοντας, εκτός όλων των υπολοίπων, ENEC+, δυνατότητα 
κλίσης -25 έως +25 μοίρες, καταχώρηση στο μητρώο της ZAGHA (ενώ υπάρχουν και άλλα κατάλληλα πρωτόκολλα 
όπως το NEMA κ.α), τα πιστοποιητικά ISO 9001, 14001, 45001 και 50001 του εργοστασίου κατασκευής, μπορεί 
παγκοσμίως να προσφερθεί μόνο ένα φωτιστικό - μίας μόνο εταιρείας (Φαίνεται χρωματισμένο στον παραπάνω 
πίνακα)!

Για την περίπτωση 3:

Άμα αναζητήσουμε τα προϊόντα των κατασκευαστών που διαθέτουν ENEC+ στο Zhaga Consortium διαπιστώνεται 
ότι τα μόνα φωτιστικά κυκλικής διατομής που πληρούν αυτά τα δύο κριτήρια είναι τα εξής:

Lightwell σειρά Friso Kramer
Vizulo σειρά Blackbird

2. Schreder σειρά Friza
3. Schreder σειρά Zylindo
4. Schreder σειρά Flexia
5. Philips - Signify σειρά Copenhagen gen2
6. Philips - Signify σειρά CitySoul gen2
7. Philips - Signify σειρά Metronomis
8. Philips - Signify σειρά CityCharm
9. Philips - Signify σειρά TownTune
10. Philips - Signify σειρά TownGuide

Όπως είναι προφανές αυτοί οι όροι μεμονωμένα, πόσο μάλλον συνδυαστικά, δρουν εξαιρετικά περιοριστικά ως 
προς τον ανταγωνισμο, με αποτέλεσμα, χωρίς να έχουν εξετασθεί οι υπόλοιπες τεχνικές απαιτήσεις, να μπορούν 
να προσφερθούν μόνο 11 σειρές φωτιστικών, τεσσάρων μόλις εμπορικών σημάτων, παγκοσμίως!

Στη συνέχεια υπάρχουν και οι εξής απαιτήσεις - τεχνικές προδιαγραφές:

1. Το φωτιστικό θα είναι σχήματος ανεστραμμένου κώνου με διαστάσεις άνω τμήματος του κώνου 
0500 ±10% και ύψος 750mm ± 10%.
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Με την εφαρμογή των τεχνικών αυτών προδιαγραφών βλέπουμε ότι το μόνο φωτιστικό παγκοσμίως που μπορεί 
να προσφερθεί είναι της σειράς Flexia TOP του οίκου Schreder.

Α/Α Προϊόν Ανεστραμενου
κώνου

Ύψος 750mm ± 
10%

Φ500 ±10%

1 Lightwell σειρά Friso Kramer Ναι 475mm Φ660
2 Vizulo σειρά Blackbird Όχι 296mm Φ380
3 Schreder σειρά Friza Ναι 462mm Φ564
4 Schreder σειρά Zylindo Όχι 708mm Φ644
5 Schreder σειρα Flexia TOP Ναι 752mm Φ504
6 Philips - Signify σειρά 

Copanhagen gen2
Όχι 360mm Φ460

7 Philips - Signify σειρά CitySoul 
gen2

Όχι 101mm Φ538

8 Philips - Signify σειρά 
Metronomis

Ναι 982mm Φ560

9 Philips - Signify σειρά CityCharm Ναι 529mm Φ556

10 Philips - Signify σειρά TownTune Όχι 187mm Φ477

11 Philips - Signify σειρά 
TownGuide

Ναι 209mm Φ571

Τέλος επιπλέον αυτών των όρων προστίθεται και η απαίτηση περί ISO 9001, 14001, 45001 και 50001 του 
εργοστασίου κατασκευής, τα οποία στο σύνολο τους από όλες τις ανωτέρω εταιρίες μόνο η Schreder διαθέτει.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, για την Περίπτωση 3, συνδυάζοντας, εκτός όλων των υπολοίπων, ENEC+, δυνατότητα κλίσης -
25 έως +25 μοίρες, καταχώρηση στο μητρώο της ZAGHA (ενώ υπάρχουν και άλλα κατάλληλα πρωτόκολλα όπως το 
NEMA κ.α), τα πιστοποιητικά ISO 9001, 14001, 45001 και 50001 του εργοστασίου κατασκευής, μπορεί παγκοσμίως 
να προσφερθεί μόνο ένα φωτιστικό - μίας μόνο εταιρείας (Φαίνεται χρωματισμένο στον παραπάνω πίνακα)!

Για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των υποψήφιων διαγωνιζομένων, παρακαλώ όπως αναφέρετε 
ενδεικτικά εναλλακτικούς κωδικούς που να καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές, καθώς θα πρέπει να υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο (2) τέτοια προϊόντα και όχι αποδεδειγμένα μόνο ένα ή αλλιώς να μεταβάλλετε την τεχνική μελέτη, 
έτσι ώστε να γίνεται ξανά δυνατή η συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε άλλους υποψήφιους και να μην υπάρχει 
«σκιά» στη διαγωνιστική διαδικασία που επιμελείται η Αναθέτουσα Αρχή.

Επειδή, όπως έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία ( ΣτΕ 3719/2011, 1105/2010, Ε.Α. ΣτΕ 676/2011, 77/2011, 
1140/2010, 1025/2010, 1024/2010, 691/2009, 434/2008 κ. ά.), η αναθέτουσα αρχή είναι, κατ' αρχήν, ελεύθερη να 
διαμορφώνει κατά την κρίση της τους όρους της διακηρύξεως ως προς τα προς προμήθεια είδη, καθορίζοντας τα 
ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας από ποσοτική και ποιοτική άποψη. Η δε 
θέσπιση, με τη διακήρυξη, των προδιαγραφών που η αναθέτουσα αρχή κρίνει πρόσφορες ή αναγκαίες, για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της, δεν παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού, εκ μόνου του λόγου ότι 
συνεπάγεται αδυναμία συμμετοχής στο διαγωνισμό ή καθιστά ουσιωδώς δυσχερή τη συμμετοχή σε αυτόν των 
προμηθευτών, των οποίων τα προϊόντα δεν πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, δεδομένου ότι από τη φύση τους οι 
προδιαγραφές περιορίζουν τον κύκλο των δυναμένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό προσώπων.

Επειδή ο ισχύων, πλέον, ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ( Α'147), ορίζει στο άρθρο 54 ότι «1. Οι τεχνικές προδιαγραφές [....] 
παρατίθενται στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των έργων, των 
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υπηρεσιών ή των αγαθών. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στη συγκεκριμένη διαδικασία ή 
μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, αγαθών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου 
του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την 
προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι ανάλογα με την αξία και τους σκοπούς της.. 
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων 
συμβάσεων στον ανταγωνισμό. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους: 
α) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς προσδιορισμένες ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να 
προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση, β) με 
παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά 
ευρωπαϊκών πρότυπων, σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές
προδιαγραφές, σε διεθνή πρότυπα, σε άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης ή -όταν αυτά δεν υπάρχουν- σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε 
εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και 
της χρησιμοποίησης των αγαθών, κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τον όρο ή «ισοδύναμο» [...] 4. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης 
κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
που παρέχονται από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, 
τύπων ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται 
ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα ...]».

Επειδή η παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 ορίζει ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους 
οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της 
αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των 
δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν γίνεται με σκοπό την 
εξαίρεσή τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221) ή τον τεχνητό περιορισμό του 
ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων. 
Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς το 
σκοπό αυτό δημοσίων πόρων [...]

Επειδή, η προαναφερόμενη ελευθερία της αναθέτουσας αρχής, να διαμορφώνει κατά την κρίση της τους όρους 
της διακηρύξεως, πρέπει, βεβαίως, να ασκείται με βάση τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις και υπό την αναγκαία 
προϋπόθεση τηρήσεως των βασικών αρχών που διέπουν τους διαγωνισμούς για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερα δε της ισότιμης προσβάσεως σε αυτούς των προτιθεμένων να συμμετάσχουν και της 
διασφαλίσεως του ανοίγματος των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

Επειδή, η αμφισβήτηση, τεχνικών προδιαγραφών ως φωτογραφικών ορισμένων προϊόντων συγκεκριμένης 
εταιρείας, θα πρέπει να είναι ορισμένη και να αποδεικνύεται με την προσκόμιση στοιχείων προς απόδειξη της 
πραγματικής της βάσεως (Ε.Α. ΣτΕ 1025/2010, 474/2009, πρβλ. Ε.Α. ΣτΕ 836/2010, 1317/2007). Ακόμη, για το 
παραδεκτό τέτοιας αμφισβητήσεως τεχνικής προδιαγραφής, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να κατονομάζεται ο 
κατασκευαστής του προϊόντος, το οποίο φωτογραφίζεται από την προδιαγραφή αυτή (Ε.Α. ΣτΕ 1025/2010, 1354, 
238/2009, 1357/2007).
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Δια ταύτα και επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός μου,

Αιτούμαι
την απόσυρση των συγκεκριμένων και δεσμευτικών απαιτήσεων, ως προς ένα και μόνο προϊόν για την 
κάθε περίπτωση , την τροποποίησή της μελέτης κατά τρόπο τέτοιο που να επιτρέπει τον υγιή 
ανταγωνισμό και την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, εφόσον γίνει 
δεκτό το αίτημά μας για τροποποίηση της μελέτης,

Επισυνάπτονται σχετικά αρχεία περί αποδείξεως της πλήρης και μόνης ταύτισης των προαναφερόμενων 
προϊόντων με συγκεκριμένη εταιρεία.».

2) Το Τμήμα Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής στο με αριθ. Πρωτ. 51004/22.09.2021 έγγραφό του αναφέρει : 

«….Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης, υπό τον τίτλο Παροχή Διευκρινίσεων και 
το σχετικό άρθρο 3.4 υπό τον τίτλο Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική 
Προστασία, όπου ορίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής 
νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. 
ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του εντός σαφώς ορισμένων προθεσμιών, 
το αίτημά σας για την απόσυρση συγκεκριμένων και δεσμευτικών απαιτήσεων και την τροποποίησή της 
μελέτης δεν γίνεται δεκτό αφενός διότι δεν αποτελεί αίτημα διευκρινίσεων για άρση ανακριβειών ή 
ασαφειών όρων ή μνημονευόμενων στη διακήρυξη στοιχείων που επηρεάζει τη δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς των συμμετεχόντων και δεν αποτελεί αίτημα διευκρινίσεων για την επιβεβαίωση του 
περιεχομένου της διακήρυξης και την αποσαφήνισή του με την παροχή κάποιου κρίσιμου νέου στοιχείου 
που επηρεάζει τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς των συμμετεχόντων, ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα 
αναφερόμενα του  άρθρου 2.1.3 της διακήρυξης. Αφετέρου δεν γίνεται δεκτό διότι δεν ακολουθεί την 
περιγραφόμενη στο σχετικό άρθρο 3.4 διαδικασία.  
Περαιτέρω, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Κατά πάγια νομολογία οι αναθέτουσες αρχές είναι κατ’ αρχήν ελεύθερες να διαμορφώνουν τους όρους 
της διακήρυξης κατά την κρίση τους, καθορίζοντας με γνώμονα τις εκάστοτε ανάγκες τους ως κριτήρια 
καταλληλότητας ή ανάθεσης ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά από ποσοτική και ποιοτική άποψη. Η 
θέσπιση με τη διακήρυξη προδιαγραφών που η αναθέτουσα αρχή κρίνει πρόσφορες ή απαραίτητες για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών της, δεν δύναται να  θεωρηθεί  ότι  παραβιάζει  άνευ  ετέρου  τις  
προαναφερόμενες  διατάξεις και θεμελιώδες αρχές του ενωσιακού δικαίου, που έχουν ενσωματωθεί και 
στην εθνική έννομη τάξη, και ιδιαιτέρως τους κανόνες του ανταγωνισμού, εκ μόνου του λόγου ότι  
συνεπάγεται ενδεχομένως αδυναμία συμμετοχής στο διαγωνισμό ή καθιστά δυσχερή τη συμμετοχή σε 
αυτόν δυνητικών υποψηφίων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές αυτές,  δεδομένου  ότι  από  τη  φύση  
τους  οι  εκάστοτε  τιθέμενες  προδιαγραφές περιορίζουν  τον  κύκλο  των  δυνάμενων  να  
συμμετάσχουν  στο  διαγωνισμό προσώπων. 
Επισημαίνουμε επιπροσθέτως τα ακόλουθα: 
- Οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης διασφαλίζουν την αξιοπιστία των προσφερόμενων 
λύσεων μέσω χρήσης γενικώς αποδεκτών πιστοποιήσεων ή σχημάτων πιστοποίησης. Στα σχήματα 
πιστοποίησης υπάρχει η αναφορά «ENEC ή ισοδύναμη», «ENEC+ ή ισοδύναμη», συνεπώς μπορούν να 
προσφερθούν φωτιστικά με ισοδύναμες πιστοποιήσεις. Αποτελεί επιλογή της εκάστοτε εταιρείας η 



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 614c5151c81bdd56aa82939e στις 24/09/21 09:41

έκδοση  συγκεκριμένης πιστοποίησης ή η τεκμηρίωση ισοδύναμων πιστοποιήσεων εκτός των 
προαναφερθέντων. Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις είναι ευρέως αποδεκτές πιστοποιήσεις. 
- Η ζητούμενη πιστοποίηση Zhaga διασφαλίζει μελλοντικά το Δήμο, στην ελεύθερη επιλογή 
ελέγχου διαχείρισης στο πλαίσιο του συστήματος Zhaga. Η τεχνολογία Zhaga είναι μία σύγρονη 
τεχνολογία, η οποία έχει υιοθετηθεί από τους περισσότερους κατασκευαστές παγκοσμίως ως η 
σύγχρονη βάση αντί της παλαιάς βάσης NEMA. Ο Δήμος, επενδύοντας στην σύγχρονη τεχνολογία 
φωτισμού, επέλεξε τη χρήση του Zhaga Socket ως σύγχρονο μέσο διασφάλισης λειτουργικότητας και 
διαλειτουργικότητας.
- Ακολουθώντας και τις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας του ΔΕΔΔΗΕ, τα φωτιστικά που 
τοποθετούνται σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να διαθέτουν ασφάλεια (fuse). Ως εκ τούτου ο Δήμος απαιτεί  
τα φωτιστικά των περιπτώσεων GRID-4 και GRID-5 που θα τοποθετηθούν σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ να 
διαθέτουν ασφάλεια (fuse) ώστε να συμβαδίζουν με την ανωτέρω προδιαγραφή για την ευχερή 
απομόνωσή τους σε περίπτωση βλάβης. Η ασφάλεια (fuse)  αποτελεί δομική προδιαγραφή του 
φωτιστικού και ως εκ τούτου πρέπει να είναι εντός της λίστας κρίσιμων εξαρτημάτων της πιστοποίησης 
ENEC ή του ισοδύναμου πιστοποιητικού. 
- Σχετικά με το εύρος ρύθμισης της κλίσης, οι προδιαγραφές τίθενται για την κάλυψη πληθώρας 
βραχιόνων με διαφορετικές κλίσεις που υπάρχουν στο δίκτυο του Δήμου. Η απαίτηση του Δήμου 
βασίζεται στις επικρατούσες ειδικές συνθήκες της περιοχής καθώς έχει δικαίωμα να διαμορφώνει τις 
τεχνικές της απαιτήσεις με βάση τις ανάγκες της και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση η 
διατύπωση των προδιαγραφών της διακήρυξης δεν περιορίζει τη δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης σε 
εργοστασιακό χαρακτηριστικό του συστήματος στήριξης.
- Τα πρότυπα ISO 9001, 14001, 45001, 50001 διατίθενται από πληθώρα εταιρειών καθώς 
αποτελούν βασικά ISO που διασφαλίζουν την αξιοπιστία των κατασκευαστών και κάθε εταιρεία μπορεί 
να εκδώσει τις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις.
- Για τα υπόλοιπα διακοσμητικά φωτιστικά ισχύουν τα προαναφερόμενα και επιπρόσθετα 
επισημαίνεται ότι είναι επιλογή του Δήμου η διατήρηση συγκεκριμένου τύπου φωτιστικών σωμάτων 
σύμφωνα με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική και τις ιδιαίτερες συνθήκες.
Εν γένει, οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης αφορούν σε λειτουργικά χαρακτηριστικά που 
διασφαλίζουν τις ανάγκες του Δήμου στο μέγιστο βαθμό.
Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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