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To ̟αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα
̟ροβλε̟όµενα στο Τεύχος ∆ιακήρυξης του
διαγωνισµού Τ∆-074/20
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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ερώτηµα 1

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ», με ΑΦΜ: 095723899,
και έδρα την οδό Βιλτανιώτη 32 στην Κηφισιά,
Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε/ διευκρινίσετε:
1) Βάση της απάντησή σας – τεύχος διευκρινίσεων με αρ. πρωτ. 15027/21-10-2020 στην
«απάντηση 3» και του άρθρου 2.4.3.2- β2 της παρούσας διακήρυξης για τη 2Η και 3Η
περίπτωση καμία εισαγωγική- επίσημη αντιπρόσωπος εταιρεία βασιζόμενη στο νόμο
4624/2019 των προσωπικών δεδομένων δεν δύναται να προσκομίσουν σχετικό
συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι επίσημοι αντιπρόσωποι. Δίνεται στη θέση
αυτής σχετική βεβαίωση ( επισυνάπτεται μια εξ αυτών). Που μέσω αυτής βεβαιώνεται
και η γνησιότητα των προσφερόμενων προϊόντων.
Και λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω απόσπασμα από ΑΕΕΠ : με το άρθρο 75 «Κριτήρια
επιλογής» του Ν. 4412/2016 κατά το οποίο: «Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες
απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο
υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις
χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για
την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι
ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.» Η παραπάνω υποχρέωση των Αναθετουσών
Αρχών να καθορίζουν κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται και
είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, έχει νομολογηθεί ως θεμελιώδης Αρχή του
δικαίου των δημοσίων συμβάσεων από σχετικές αποφάσεις του ΔΕΕ στις οποίες,
επισημαίνεται σχετικά: «Εξάλλου, συνιστά ενωσιακή αρχή του δικαίου δημοσίων
συμβάσεων και δη μείζονος σημασίας, η αποφυγή κάθε ανοικτής ή και συγκεκαλυμμένης
διάκρισης και περιορισμού της ελευθερίας ισότιμης συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων εις βάρος ομάδας προμηθευτών» (βλ. ενδεικτικά ΔΕΕ, Απόφαση της
5ης Δεκεμβρίου 1989, C-3/88, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή 1989, σ. 4035, σκ. 8 και
Απόφαση της 3ης Ιουνίου 1992, C-360/89 Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλογή Ι-1992, σ. 3401,
σκ. 11). Ως εκ τούτου, το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που
απαιτείται για μια δεδομένη σύμβαση πρέπει να είναι συνδεδεμένο και ανάλογο προς το
αντικείμενο της σύμβασης. Τούτο σημαίνει πως θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε
οι ελάχιστες
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απαιτήσεις και τα ζητούμενα δικαιολογητικά να μην υπερβαίνουν τις πραγματικές
ανάγκες της υπό ανάθεση σύμβασης. Επομένως, προκύπτει ότι πρώτον, από το στοιχείο ή
από τα στοιχεία που επιλέγει η αναθέτουσα αρχή για να αποδειχθεί το ελάχιστο επίπεδο
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, πρέπει να μπορεί αντικειμενικά να προκύπτει η
σχετική ικανότητα του οικονομικού φορέα και δεύτερον, το κατώτατο όριο που θα
καθοριστεί πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στη σημασία της οικείας σύμβασης, υπό την
έννοια ότι πρέπει να αποτελεί μια αντικειμενική ένδειξη ως προς την ύπαρξη τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς ωστόσο να βαίνει
πέραν αυτού που είναι αναγκαίο προς τον σκοπό αυτό (Βλ. ΕΑΑΔΗΣΥ, Κατευθυντήρια
Οδηγία 13).Τα παραπάνω δε προκύπτουν και από το ότι η παραπάνω διάταξη του άρθρου
75 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 θα πρέπει πάντα να εφαρμόζεται και να ερμηνεύεται υπό το
πρίσμα της γενικής ρήτρας της αναλογικότητας και της σχετικότητας των κριτηρίων
επιλογής με το αντικείμενο της σύμβασης, που θεσπίζει το άρθρο 75 παρ. 1 κατά το οποίο
«Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι
απαραίτητες ώστε να διασφαλίζεται ότι ο υποψήφιος ή ο προσφέρων διαθέτει τις εκ του
νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες, καθώς και τις
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης»
και ιδίως «Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της
σύμβασης», ενώ τα ίδια εξάλλου προκύπτουν και από τη συνδυαστική θεώρηση του
άρθρου 18 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (βλ. και A.S. Graelis, Public Procurement and the EU
Competition Rules (Hart 2015, 2η εκδ.) 6.II.A.vii) όλα τα ως άνω θα πρέπει πάντα να
ερμηνεύονται με γνώμονα την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού, σύμφωνα εξάλλου και
με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η οποία εντός του πλαισίου του ενωσιακού
δικαίου συνιστά πρωταρχικό πυλώνα της ασκούμενης δια των δημοσίων συμβάσεων
οικονομικής δραστηριότητας και θεμελιακή αξία για τις διαδικασίες ανάθεσης τους. Τούτο
προκύπτει εξάλλου, αφενός από τη θέση των άρθρων 101 επ. της ΣΛΕΕ στο πρωτογενές
ενωσιακό δίκαιο, αφετέρου από σωρεία προβλέψεων της οικείας Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι
οποίες θέτουν τον όχι απλώς ονομαστικό και θεωρητικό, αλλά αποτελεσματικό, βιώσιμο
και ουσιώδη ανταγωνισμό (βλ. εν γένει περί «βιώσιμου» ανταγωνισμού ενδεικτικά σε ΔΕΕ,
Απόφαση της 19ης Απριλίου 2012, C-549/10P TOMRA, Ψηφ. Συλλογή ECLI:EU:C:2012:221,
ΠΕΚ Απόφαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2007, T-201/04 Microsoft, Συλλογή 2007, σ. ΙΙ-3601,
παρ. 436, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απόφαση της 13ης Αυγούστου 2003, 2003/741/ΕΚ στην
Υπόθεση COMP D3/38.044-NDC Health/IMS Health: Interim Measures C(2003)2920, παρ. 15
περί βιώσιμου ανταγωνισμού) στο επίκεντρο και ως συστατικό του πυρήνα κάθε
ειδικότερου κανόνα επί των δημοσίων συμβάσεων, συνεπώς κάθε επιμέρους διαδικασίας
και διάταξης (βλ. παρ. 1, 7, 31, 32, 33, 36, 49, 50, 59, 61, 63, 69, 74, 78, 79, 90, 92 96
Προοιμίου και άρ. 24, 30, 32, 40, 41, 49, 57, 66, 67 της Οδηγίας). Ειδικότερα, αυτό σημαίνει
ότι η ως άνω αρχή του αποτελεσματικού ανταγωνισμού θα πρέπει να διέπει την κατά τα ως
άνω συνδυασμένη εφαρμογή των παρ. 1 και 4 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 και
συγκεκριμένα ότι τα όποια κριτήρια επιλογής περί τεχνικής επάρκειας δεν θα πρέπει να
φθάνουν τέτοιο επίπεδο, ώστε να περιορίζουν δραστικά τον ανταγωνισμό, ακόμη και αν
αφήνουν κάποιο έστω περιθώριο περιορισμένης εμφάνισης του, χωρίς τούτος ο
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περιορισμός να είναι απόλυτα αναγκαίος για τη διασφάλιση ομαλής εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης. Οι δε αρχές της σχετικότητας, αναλογικότητας και
αντικειμενικής σύνδεσης των κριτηρίων αυτών με το αντικείμενο και τον σκοπό της
σύμβασης πρέπει ομοίως να ερμηνεύονται υπό το ως άνω πρίσμα. Τούτα έχουν ως
συνέπεια ότι μεταξύ άλλων τα όποια κριτήρια επιλογής, ακόμη και αν καταρχήν
παρίστανται ως θεμιτά, δεν θα πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο τέτοιο, ώστε να
αποκλείουν υποψηφίους αναδόχους, οι οποίοι υπό άλλη, ομοίως επαρκή για τη
διασφάλιση της απαιτούμενης ικανότητας, θα μετείχαν, τονώνοντας ούτως τον
ανταγωνισμό.(ΑΕΠΠ - Απόφαση 39/2017).
Βάση όλων των ανωτέρω , παρακαλούμε πολύ , όπως κάνετε δεκτή και την βεβαίωση του
κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αντί για υπεύθυνης δήλωσης (από
τον κατασκευαστή των προς προμήθεια υλικών ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ότι
μας παρέχει τα προς προμήθεια υλικά , τα οποία θα είναι σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης).
Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος μας.

Α̟άντηση 1
Οι επιστολές εκ των κατασκευαστών δύνανται να γίνουν αποδεκτές αντί σχετικών
υπεύθυνων δηλώσεων

Ερώτηµα 2
ΣΧΕΤ. : ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ∆-074|20
Κατό̟ιν σχετικής µελέτης της ∆ιακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού και αφού
λάβαµε υ̟όψη :
1. Σελίδα 5 … 1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας Ο διαγωνισµός Θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία των
άρθρων 27 και 264 ,του ν. 4412/16.
2. Σελίδα 5… 1.3 Συνο̟τική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου της σύµβασης
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........ *: ∆εν ε̟ιτρέ̟ονται εναλλακτικές ̟ροσφορές. >> ......
3. Σελίδα 6 - 1.4 Θεσµικό ̟λαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέ̟εται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία
και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές ̟ράξεις, ό̟ως
ισχύουν και ιδίως: του ν. 4412120165 (Α' 147) "∆ηµόσιες Συµβάσεις 'Εργων,
Προµηθειών και Υ,ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24| ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», ό̟ως αυτός ισχύει.
4. Σελίδα 22 …4-2.-4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 -Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µε
βάση τις α̟αιτήσεις ̟ου ορίζονται στο Παράρτηµα ν-Τεχνικές Προδιαγραφές
της ∆ιακήρυξης.
5. Σελίδα 75- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ν-Τεχνικές ̟ροδιαγραφές
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Τεχνικές ̟ροδιαγραφέςίΤ∆-Ο74/2-Ο]
*"… ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ∆ΕΚΤΟ| ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ Ο| ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΕΓΚΕΚΡ|ΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟ! ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ >>
6, Νόµος 4412/16 Άρθρο 54 Τεχνικές ̟ροδιαγραφές (άρθρο 42 της
Οδηγίας 2014/24|ΕΕ)
Αγα̟ητοί Κύριοι/ες
Λαµβάνοντας υ̟όψη τις ανωτέρω ̟αραδοχές της διακήρυξης , µε το ̟αρόν
̟αρακαλούµε ,ό̟ως σας θέσουµε υ̟όψιν τα ̟αρακάτω ,̟ου αφορούν τον
διαγωνισµό για την ̟ροµήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ :
Α. Με βάση τον Νόµο ̟ου διέ̟ει τον υ̟όψη διαγωνισµό ,δεν είναι σύννοµη
η έννοια ̟ου η ∆ιακήρυξη αναφέρει ,στην σελίδα 75 «: ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΚΕΚΡ|ΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ
ΑΝΑ
ΥΛΙΚΟ >> και έρχεται σε ̟λήρη αντίθεση µε τα οριζόµενα στην ̟αρ.1 ,του
Άρθρου 54 ,̟ου σαφώς αναφέρει ότι . σε 1. Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου
ορίζονται στην ̟ερί̟τωση 1 του Παραρτήµατος νιι του Προσαρτήµατος
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& ̟αρατίθενται στα έγγραφα της σύµβασης και καθορίζουν τα α̟αιτούµενα
χαρακτηριστικά των έργων, των υ̟ηρεσιών ή των αγαθών.
Τα χαρακτηριστικά αυτά µ̟ορεί ε̟ίσης να αναφέρονται στη συγκεκριµένη
διαδικασία ή µέθοδο ̟αραγωγής ή ̟αροχής των ζητούµενων έργων, αγαθών
ή υ̟ηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους,
ακόµη και… αν οι ̟αράγοντες αυτοί δεν α̟οτελούν µέρος της υλικής τους
υ̟όστασης, υ̟ό την ̟ρου̟όθεση ότι συνδέονται µε το αντικείµενο της
σύµβασης και είναι ανάλογα µε την αξία και τους σκο̟ούς της. .......... >>
Συνε̟ώς ο Νόµος είναι ξεκάθαρος και αναφέρεται σε σε ΕΓΚΕΚΡ|ΜΕΝΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΟ >>
Β. Ως αναθέτουσα αρχή ,στον διαγωνισµό ,αντί τεχνικών ̟ροδιαγραφών µε
δυνατότητα ,̟ροσφοράς και « ισοδυνάµων υλικών >> ,αναφέρεστε σε σε…
εγκεκριµένους εµ̟ορικούς τύ̟ους υλικών >> και *: συγκεκριµένες ονοµασίες
και σήµατα εταιρειών >> ,γεγονός ̟ου έρχεται σε ̟λήρη αντίθεση µε τα
οριζόµενα στην ̟αρ.2 του Αρθρο54 ήτοι
*… 2. Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιµη ̟ρόσβαση των
οικονοµικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύµβασης και δεν έχουν ως
α̟οτέλεσµα τη δηµιουργία αδικαιολόγητων εµ̟οδίων στο άνοιγµα των
δη µόσιων συµβάσεων στον ανταγωνισµό.>>
Γ.Η µορφή και το ̟εριεχόµενο των τεχνικών ̟ροδιαγραφών ,είναι
συγκεκριµένη και ορίζεται σαφώς στην ̟αρ.3 του Άρθρου 54 ,ήτοι :
« 3. Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές διατυ̟ώνονται µε έναν α̟ό τους κατωτέρω
τρό̟ους:
α) ως ε̟ιδόσεις ή λειτουργικές α̟αιτήσεις, συµ̟εριλαµβανοµένων των
̟εριβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υ̟ό την ̟ρου̟όθεση ότι οι ̟αράµετροι
είναι ε̟αρκώς ̟ροσδιορισµένες ώστε να ε̟ιτρέ̟ουν στους ̟ροσφέροντες να
̟ροσδιορίζουν το αντικείµενο της σύµβασης και στις αναθέτουσες αρχές να
αναθέτουν τη σύµβαση,
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β) µε ̟αρα̟οµ̟ή σε τεχνικές ̟ροδιαγραφές και, µε σειρά ̟ροτεραιτότητας,
σε εθνικό ̟ρότυ̟α ̟ου α̟οτελούν µεταφορά ευρω̟αϊκών ̟ρότυ̟ων, σε
ευρω̟αϊκές τεχνικές εγκρίσεις, σε κοινές τεχνικές ̟ροδιαγραφές, σε διεθνή
̟ρότυ̟α, σε άλλα τεχνικό συστήµατα αναφοράς ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί α̟ό
ευρω̟αϊκούς οργανισµούς τυ̟ο̟οίησης ή -όταν αυτό δεν υ̟άρχουν- σε
εθνικά ̟ρότυ̟α, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές
̟ροδιαγραφές στον τοµέα του σχεδιασµού, του υ̟ολογισµού και της
εκτέλεσης των έργων και της χρησιµο̟οίησης των αγαθών, κάθε ̟αρα̟οµ̟ή
συνοδεύεται α̟ό τον όρο ή «ισοδύναµο»,
γ) ως ε̟ιδόσεις ή λειτουργικές α̟αιτήσεις κατά τα οριζόµενα στην ̟ερί̟τωση
α΄, µε ̟αρα̟οµ̟ή, ως τεκµήριο συµβατότητας ̟ρος τις εν λόγω ε̟ιδόσεις ή
λειτουργικές α̟αιτήσεις, στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου αναφέρονται στην
̟ερί̟τωση β΄,
δ) µε ̟αρα̟οµ̟ή στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου αναφέρονται στην
̟ερί̟τωση β' για ορισµένα χαρακτηριστικά και µε ̟αρα̟οµ̟ή στις ε̟ιδόσεις
ή στις λειτουργικές α̟αιτήσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση α' για
ορισµένα άλλα χαρακτηριστικά:->.
Αντ. αυτού στον Πίνακα τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης ,για το
µεγαλύτερο αριθµό, των υ̟ό ̟ροµήθεια υλικών ,όχι µόνο δεν υ̟άρχουν
τεχνικές ̟ροδιαγραφές ,σύµφωνες µε το Νόµο ,αλλά τα αναλώσιµα ̟ροϊόντα
̟ροσδιορίζονται µε ΜΙΑ και ΜΟΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ̟ροιόντος
,συνοδευόµενη µε την ονοµασία ενός και µόνο κατασκευαστή.
∆, Ο υ̟όψη διαγωνισµός ,έχει ως αντικείµενο την ̟ροµήθεια αναλωσίµων
̟ροιόντων ,̟ου η εταιρεία σας ,τα ̟ροµηθεύεται σχεδόν κάθε χρόνο και σε
καµία ̟ερί̟τωση δεν δικαιολογούν τον ε̟ιλεκτικά ̟ροσδιορισµό
συγκεκριµένου µοναδικού εµ̟ορικού ̟ροϊόντος ,µοναδικού κατασκευαστή .
Στην εταιρεία σας ,υ̟άρχει η ̟ληροφόρηση των τεχνικών ̟ροδιαγραφών των
̟ροϊόντων αυτών, α̟ό ̟ροηγούµενες ̟ροµήθειες ,δεδοµένου ότι αυτή
αναγράφεται συνήθως στην συσκευασία του ̟ροϊόντος ,αλλά και στα
ΤΘοΓιτιίοει| Ποτε Βίτσα) ,̟ου συνοδεύουν τα υλικά. Ενδεικτικά, ε̟ισυνά̟τω
Τ[)8 ,για το υλικό µε σα 14 ,µε ̟εριγραφή *: ΚΕ|.Τ|ΞΑΟΚ ΤΗΑΟΚ8|[)Ε
ΤΒΑΝ8|Τ >> συνολικής αξίας 70000 ευρώ ,το ο̟οίο αναφέρει τα τεχνικά
στοιχεία του υλικού .Στην ̟ροκείµενη ̟ερί̟τωση ,αντί να ζητείται το υλικό µε
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την εµ̟ορική του ονοµασία Θα ζητείτο µε τεχνική ̟ροδιαγραφή του υλικού
και οι συµµετέχοντες Θα ̟ροσέφεραν βάση τεχνικής ̟ροδιαγραφής ,ό̟ως ο
Νόµος ορίζει. Άρα υ̟άρχει σαφής ̟αραβίαση των ̟αρ. 4,5 και 6 του
Άρθρου 54 , ήτοι *: 4.Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές, εκτός εάν δικαιολογείται
α̟ό το αντικείµενο της σύµβασης, δεν ̟εριέχουν µνεία συγκεκριµένης
κατασκευής ή ̟ροέλευσης ή ιδιαίτερης µεθόδου κατασκευής ̟ου να
χαρακτηρίζει τα ̟ροϊόντα ή τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχονται α̟ό έναν
συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα ούτε εµ̟ορικού σήµατος, δι̟λώµατος
ευρεσιτεχνίας, τύ̟ων ή συγκεκριµένης καταγωγής ή ̟αραγωγής ̟ου θα είχε
ως α̟οτέλεσµα να ευνοούνται ή να α̟οκλείονται ορισµένες ε̟ιχειρήσεις ή
ορισµένα ̟ροϊόντα. Η εν λόγω µνεία ε̟ιτρέ̟εται, κατ* εξαίρεση, όταν δεν είναι
δυνατόν να γίνει ε̟αρκώς ̟ροσδιορισµένη και κατανοητή ̟εριγραφή του
αντικειµένου της σύµβασης κατ' εφαρµογή της ̟αρ. 3. Η εν λόγω µνεία
συνοδεύεται α̟ό τον όρο «ή ισοδύναµο».
5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιµο̟οιεί τη δυνατότητα ̟αρα̟οµ̟ής στις
τεχνικές ̟ροδιαγραφές ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αρ. 3, δεν
α̟ορρί̟τει ̟ροσφορά µε την αιτιολογία ότι τα ̟ροσφερόµενα έργα, αγαθά ή
οι υ̟ηρεσίες δεν ̟ληρούν τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές στις ο̟οίες έχει
̟αρα̟έµψει, εφόσον ο ̟ροσφέρων α̟οδεικνύει στην ̟ροσφορά του, µε κάθε
ενδεδειγµένο µέσο, συµ̟εριλαµβάνοµένων των α̟οδεικτικών µέσων ̟ου
αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις ̟ου ̟ροτείνει ̟ληρούν κατά
ισοδύναµο τρό̟ο τις α̟αιτήσεις ̟ου καθορίζονται α̟ό τις τεχνικές
̟ροδιαγραφές.
6. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιµο̟οιεί τη δυνατότητα ̟ου αναφέρεται στην
̟ερί̟τωση α' της ̟αρ. 3 για τη διατύ̟ωση των τεχνικών ̟ροδιαγραφών µε
αναφορά στις ε̟ιδόσεις ή στις λειτουργικές α̟αιτήσεις, δεν α̟ορρί̟τει
̟ροσφορά έργων, αγαθών ή υ̟ηρεσιών ̟ου ̟ληρούν ένα εθνικό ̟ρότυ̟ο το
ο̟οίο α̟οτελεί µεταφορά ευρω̟αϊκού ̟ροτύ̟ου, µία ευρω̟αϊκή τεχνική
έγκριση, µία κοινή τεχνική ̟ροδιαγραφή, ένα διεθνές ̟ρότυ̟ο ή ένα τεχνικό
̟λαίσιο αναφοράς ̟ου έχει εκ̟ονηθεί α̟ό έναν ευρω̟αϊκό οργανισµό
τυ̟ο̟οίησης, εφόσον οι εν λόγω ̟ροδιαγραφές καλύ̟τουν τις ε̟ιδόσεις ή τις
λειτουργικές α̟αιτήσεις ̟ου ορίζει.
Ο ̟ροσφέρων α̟οδεικνύει στην ̟ροσφορά του, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο,
συµ̟εριλάµβανοµένων και εκείνων ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι το
έργο, η αγαθό ή η υ̟ηρεσία ̟ου ̟ληροί το ̟ρότυ̟ο αντα̟οκρίνεται στις
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ε̟ιδόσεις ή στις λειτουργικές α̟αιτήσεις τις ο̟οίες έχει ορίσει η αναθέτουσα
αρχη7. Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται ̟ριν την έναρξη
της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.
8. Ειδικά για τις συµβάσεις έργων, µε α̟όφαση του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων µ̟ορούν να εγκρίνονται ̟ροδιαγραφές και
κανονισµοί ̟ου αναφέρονται στον τρό̟ο κατασκευής των έργων και στην
̟οιότητα, στον τρό̟ο σύνθεσης και ε̟εξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο
των υλικών κατασκευής των έργων. Με την α̟όφαση αυτή µ̟ορεί να ορίζεται
αν οι θεσ̟ιζόµενες ̟ροδιαγραφές είναι υ̟οχρεωτικές σε κάθε ̟ερί̟τωση ή
ισχύουν ̟ροαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.
9. Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις ̟ροµηθειών και ̟αροχής γενικών
υ̟ηρεσιών, κατά την κατάρτιση των τεχνικών ̟ροδιαγραφών οι αναθέτουσες
αρχές λαµβάνουν υ̟όψη τις ενιαίες ̟ροδιαγραφές ̟ου εκ̟ονούνται α̟ό τις
ΕΚΑΑ των ̟ερι̟τώσεων β' και [ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 41 και
αναρτώνται στο ΕΣΗ∆ΗΣ. Στις ̟ερι̟τώσεις διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
σύµβασης η ο̟οία διενεργείται α̟ό ΚΑΑ, οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές
καθορίζονται είτε α̟ό την αναθέτουσα αρχή είτε α̟ό την ΚΑΑ. Αν έχουν
καθοριστεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή, ελέγχονται, τρο̟ο̟οιούνται, ό̟ου
α̟αιτείται, και εγκρίνονται α̟ό την ΚΑΑ.>>
Κατό̟ιν των ανωτέρω ,̟αρακαλούµε ό̟ως ε̟ανεξετάσετε τις τεχνικές
̟ροδιαγραφές του διαγωνισµού ,ώστε να είναι σύµφωνες ,µε το νόµο 4412/16
και ̟αράλληλα να τηρούν τα οριζόµενα στην ̟αρ,1 του Άρθρου 18 Αρχές
εφαρµοζόµενες στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 18
της Οδηγίας 2014/24|ΕΕ) «. 1. Οι αναθέτουσες αρχές αντιµετω̟ίζουν τους
οικονοµικούς φορείς ισότιµα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν µε διαφάνεια,
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αµοιβαίας αναγνώρισης, της
̟ροστασίας του δη µόσιου συµφέροντος, της ̟ροστασίας των δικαιωµάτων
των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισµού και της ̟ροστασίας του
̟εριβάλλοντος και της βιώσιµης και αειφόρου ανά̟τυξης.»
Εκτιµούµε α̟ό την συγκεκριµένη αναφορά στο Νοµικό ̟λαίσιο ,̟ου διέ̟ει
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τον υ̟όψη διαγωνισµό, ̟ροκύ̟τει σαφώς ,ότι , οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές
τυγχάνουν ακυρωτέες, διότι δεν ε̟ιτρέ̟ουν την ισότιµη ̟ρόσβαση στα υ̟ο
̟ροµήθεια ,ΑΝΑΛΩΣ|ΜΑ, υλικά του διαγωνισµού, των εν δυνάµει
συµµετεχόντων και την ανά̟τυξη υγιούς και α̟οτελεσµατικού ανταγωνισµού,
α̟οκλείοντας αδικαιολόγητα τα ισοδύναµα ̟ροϊόντα ,τα ο̟οία καλύ̟τουν ή
και υ̟ερκαλύ̟τουν ,µε αντίστοιχο τρό̟ο τις τεχνικές α̟αιτήσεις και τις
ανάγκες, για την ικανο̟οίηση των ο̟οίων ̟ροορίζονται τα ̟ρος ̟ροµήθεια
αναλώσιµα υλικά Έτσι, εκτιµούµε ότι βλά̟τεται δη µόσιο συµφέρον, το
ο̟οίο ιδίως σε ̟εριόδους οξείας δηµοσιονοµικής κρίσης ε̟ιβάλλει την
ανά̟τυξη ανταγωνισµού ̟ρος διασφάλιση χαµηλότερου τιµήµατος
̟ροµήθειας.

Α̟άντηση 2
Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Τεύχος ∆ιευκρινίσεων ̟ου αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στο
̟ρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α:62Λ1ΟΡΛΟ-ΡΞΗ) και στη διαδικτυακή ̟ύλη
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διαγωνισµού Τ∆-074/20.

Νίκος Χαιρέτας
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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