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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
            ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   
           (Ο.Λ.Θ.  Α.Ε.)   
          Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 
                 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Θεσσαλονίκη, 07 Σεπτεμβρίου 2017 
Αρ. Πρωτ.:  6605/07.09.2017 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                   
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Τηλ.: 2310/593360-363 
Φαξ: 2310/526243 
 

Διευκρινίσεις επί των Όρων του Ανοικτού Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

(Δ.Η.Δ. 008Ε/2017) για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 

φωτιστικών σωμάτων LED σε έξι (6) ιστούς φωτισμού της ΟΛΘ ΑΕ» 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) κατόπιν υποβολής ερωτημάτων σε 

σχέση με τον εν θέματι Διαγωνισμό διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

Ερώτημα 

«Στο άρθρο “12.2 – Τεχνική προσφορά” της διακήρυξης, σχετικά με τα περιεχόμενα του φακέλου 

τεχνικής προσφοράς, αναφέρεται: “Πιστοποιητικά CE από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τα 

φωτιστικά σώματα και τον ελεγκτή." Θεωρούμε ότι η φράση “Πιστοποιητικά CE από διαπιστευμένο 

φορέα πιστοποίησης…”  γράφτηκε εκ παραδρομής, δεδομένου ότι σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία, η πιστοποίηση CE αποτελεί “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ” του κατασκευαστή και επέχει θέση 

“ΑΥΤΟΔΗΛΩΣΗΣ”. Αντιθέτως, το πιστοποιητικό ENEC είναι υποχρεωτικό να χορηγείται από διαπιστευμένο 

εργαστήριο.» 

Απάντηση 

Η διατύπωση «Πιστοποιητικά CE από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης…» της Διακήρυξης και η 

ανωτέρω διατύπωση του ερωτήματος ότι «η πιστοποίηση CE αποτελεί “ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ” του 

κατασκευαστή και επέχει θέση “ΑΥΤΟΔΗΛΩΣΗΣ” » αποδίδουν την ίδια έννοια. 

Ερώτημα 

«Σχετικά με την εκπόνηση της φωτοτεχνικής μελέτης, όπως αυτή περιγράφεται στο 

“Β΄ΜΕΡΟΣ:΅ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ”, παράγραφος 3 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι: ”Αξιολόγηση θα γίνει 

λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση των γειτονικών ιστών φωτισμού.”. Προκύπτει λοιπόν ότι 

απαιτούνται οι παρακάτω επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο σώμα της 

διακήρυξης: 

a. Συνολική αποτύπωση των θέσεων των οκτώ (8) ιστών στους οποίους θα γίνει η παρέμβαση 

αντικατάστασης φωτιστικών, στο χώρου του προβλήτα.  

b. Ο συντελεστής ανάκλασης του εδάφους.  

c. Ο συντελεστής συντήρησης ο οποίος θα ληφθεί υπ’ όψιν στον φωτοτεχνικό υπολογισμό.  

Απάντηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 - «Λοιπές Πληροφορίες», Μέρος Α΄ της Διακήρυξης της Διακήρυξης «Οι  

ενδιαφερόμενοι  για  τη σύνταξη της προσφοράς τους, εφόσον  το  επιθυμούν, μπορούν  να 
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εξετάσουν τους  υφιστάμενους ιστούς φωτισμού, ώστε να αποκτήσουν άμεση εικόνα των εργασιών 

που περιγράφονται σε αυτήν την προδιαγραφή». 

Ερώτημα 

«Παρακαλούμε απαντήστε μας εάν είναι αποδεκτό το διεθνές πιστοποιητικό CB International στο οποίο 

συμμετέχει και η Ελλάδα και το οποίο είναι ισοδύναμο του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ENEC.» 

Απάντηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 12.2 – Μέρος Α΄ της Διακήρυξης προβλέπεται ότι τα προσφερόμενα φωτιστικά 

σώματα θα διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης κατά ENEC.  

Ερώτημα 

«Παρακαλούμε απαντήστε μας εάν είναι αποδεκτό φωτιστικό με λιγότερα από 420W εφόσον καλύπτει τα 

απαιτούμενα lumens, όλες τις προδιαγραφές και όλες τις απαιτήσεις φωτισμού» 

Απάντηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 – «Ειδικά Χαρακτηριστικά», Μέρος Β΄ της Διακήρυξης, τα υπό προμήθεια 

φωτιστικά «θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές», όπου συγκεκριμένα 

για τη συνολική ισχύ του φωτιστικού αυτή ορίζεται σε 420W.  

 

 

Ακριβές Αντίγραφο  

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικού της ΟΛΘ ΑΕ 

 

Χρυσάνθη Αθανασίου 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΡΟΖΟΣ 
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