
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άνω  Καλεντίνη, 15  Απριλίου 2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  Αρ. Πρωτ.:      1242   
ΔΗΜΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ   
ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Τ.Κ. :       47044 - Άνω Καλεντίνη 
Πληρ. :   Παύλος Καρέζος 
Τηλ.:       2681360817 
Email :    pkarezos@gkaraiskakis.gr 

ΠΡΟΣ:     Κάθε ενδιαφερόμενο. 

 
ΘΕΜΑ :  Παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» (αρ. Διακ. 865/12-3-2021). 

ΣΧΕΤ. :  Η επιστολή της εταιρείας «TEONOVA A.E.» όπως υποβλήθηκε ψηφιακά υπογεγραμμένη 
στις 8/4/2021. 

 
Σε απάντηση της αναφέρομενης σχετικής επιστολής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ:  
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ», Α/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, παρ. xx. Ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τα 
περιεχόμενα της προσφοράς. (σελ.237 της προκήρυξης), αναφέρεται ότι:  
«Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν για τον κατασκευαστή P.L.C.: -Σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 πιστοποιημένο από επίσημο οργανισμό και πλήρη 
σειρά συσκευών και υλικών/ συστημάτων υποστήριξης.  

-Πιστοποίηση UL για τα προϊόντα του και approvals (πιστοποιητικά επάρκειας) προέλευσης BV 
και ABS 

-Πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια ότι η ανάπτυξη, κατασκευή, 
παραγωγή, δοκιμές τύπου σειράς γίνονται σύμφωνα με την οδηγία IEC 61131-2.» 
Δεν ορίζονται ρητώς και ονομαστικά ο τύπος των πιστοποιητικών επάρκειας, παρά μόνο ο 

φορέας έκδοσής τους. Tα ζητούμενα πιστοποιητικά επάρκειας, που προέρχονται από τους 
φορείς BV και ABS, προορίζονται για την πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής σκαφών και 
δεν γνωρίζουμε εφαρμογή τους σε εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων σε χερσαίο 
έδαφος, όπως στον υπό κρίση διαγωνισμό. Συνεπώς η εν λόγω απαίτηση είναι άσχετη με το 
αντικείμενο της σύμβασης και δεν εξυπηρετεί σε τίποτα απολύτως τη συγκεκριμένη προμήθεια, 
και δεν συνδέεται με το ζητούμενο προϊόν. 

Ζητούμε να μας διευκρινίσετε ποια πιστοποιητικά επάρκειας ζητώνται και ότι θα γίνουν 
αποδεκτά πιστοποιητικά επάρκειας συστημάτων PLC’s και άλλων πιστοποιημένων φορέων, 
ώστε να πληρούν τον όρο του διαγωνισμού και του νόμου για την απόδειξη της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας προς εκπλήρωση του συγκεκριμένου έργου προμήθειας. 

Ειδικά, θα πρέπει να μας διευκρινίσετε αν θα γίνουν αποδεκτά τα ακόλουθα 
πιστοποιητικά επάρκειας που θα συνοδεύουν τα προσφερόμενα PLC’s και θα έχουν εκδοθεί 
από διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιημένο φορέα: 

- ISO9001:2015 
- ISO14001:2015 
- OHSAS18001:2007. 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

1. Tα ζητούμενα πιστοποιητικά αναφέρονται ρητώς και αναλυτικά στα τεύχη του 
διαγωνισμού. Γίνονται αποδεκτά αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων διεθνώς 
αναγνωρισμένων φορέων. 

2. Για τα πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO14001:2015 και OHSAS18001:2007 επιβεβαιώνουμε 
ότι γίνονται δεκτά εάν έχουν εκδοθεί από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. 

 
 

 
 

Ο Αναπληρωτής                                                                                                                
Προϊστάμενος κ.α.α 

 
 

 
 

Παύλος Καρέζος 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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