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Θέμα: Παροχή Διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό Νο17/2019 για την 

«Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία 

ολοκληρωμένου συστήματος τηλελέγχου - τηλεποπτείας αντλιοστασίων 

αποχέτευσης» 

 

Σε συνέχεια διευκρινιστικών ερωτημάτων τα οποία υποβλήθηκαν από 

ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα, μέσω του διαδικτυακού τόπου ΕΣΗΔΗΣ σχετικά 

με το διαγωνισμό του θέματος, σύμφωνα με έγγραφό της, η Διεύθυνση 

Εγκαταστάσεων & Δικτύων Αποχέτευσης, παραθέτει τα εξής: 

«1) Σχετικά με υποβληθέν αίτημα απόσυρσης της απαίτησης όπως αναγράφεται στη 

σελίδα 16 Άρθρο 5 της διακήρυξης ότι «Η μόνωση της θα είναι δοκιμασμένη τουλάχιστον 

με 600VDC», με τον ισχυρισμό ότι «Σύμφωνα με το νόμο 4412 οι τεχνικές προδιαγραφές 

των διακηρύξεων πρέπει να συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και κατ’ επέκταση 

και με το πρότυπο EN61131-2. Συνεπώς είναι μη νόμιμο η τεχνική προδιαγραφή που δε 

συνάδει με τα διεθνή πρότυπα», με το σκεπτικό ότι το πρότυπο ΕΝ61131-2 αρκείται σε 

500VDC, παραθέτουμε τα εξής: 

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 Άρθρο 54, Τεχνικές προδιαγραφές (άρθρο 42 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ) αναφέρεται: 

«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 
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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»,  

γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄, με 

παραπομπή, ως τεκμήριο συμβατότητας προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές 

απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄,  

δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ για 

ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις 

που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ για ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά». 

 

Γίνεται λοιπόν σαφές ότι σύμφωνα με την περίπτωση (δ) δύναται να γίνεται παραπομπή 

σε τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε καθιερωμένα πρότυπα για ορισμένα 

χαρακτηριστικά και παραπομπή σε επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που 

αναφέρονται στην περίπτωση (α). 

Άλλωστε το πνεύμα του νόμου είναι τα προσφερόμενα αγαθά ή υπηρεσίες να καλύπτονται 

κατ’ ελάχιστον από αναγνωρισμένα πρότυπα, χωρίς να απαγορεύεται η απαίτηση για 

ακόμα καλύτερες/αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές. 

2) Σε απάντηση επανυποβολής αιτήματος για επίσκεψη στο χώρο των αντλιοστασίων 

αποχέτευσης, διευκρινίζεται ότι έχει δοθεί ήδη απάντηση στην 14736/9-7-2019 επιστολή 

της ΕΥΑΘ Α.Ε., ότι «δεν κρίνεται σκόπιμη η δυνατότητα επίσκεψης των χώρων των 

αντλιοστασίων, για τα οποία παρατίθεται λίστα με τις συντεταγμένες και τα υψόμετρα», 

καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήματος έχουν τεθεί με μεγάλη 

ακρίβεια και σαφήνεια. Επιπρόσθετα, έχουν δοθεί οι συντεταγμένες των αντλιοστασίων 

αποχέτευσης προς διευκόλυνση του έργου των υποψηφίων αναδόχων». 

 

 

 
Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών 
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