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Για τον 
2021/ΑΔΑΜ:21PROC009677444 
διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟ 
 
 Στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
«1. Για το άρθρο 226 γ) ήρθαμε 
με ISO και ζητήσαμε «
πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο 
της αγοράς κανένας δεν διαθέτει τ
επικοινωνήσει και με τον οργανισμό 
αλλά όπως μας ενημέρωσαν
διαθέτουν πιστοποίηση βάση του ανωτέρω προτύπου.
Η ανωτέρω απαίτηση για ονομαστικό πιστ
εργαστήριο ISO 17024 σύμφωνα με την 1018/2020 απόφαση 
κρίνεται «παράνομη και απαράδεκτη
προδιαγραφές» Α1.9)η διακήρυξη απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών του 
οίκου παραγωγής περί εγκατάστασης 3 σταδίων που έχουν πιστοποίηση
class Ι. Σύμφωνα με την 731/2020 απόφαση 
απαίτηση είναι παράνομο
σε διευκρίνιση 
2.Για το παράρτημα Ι «
απαιτεί οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν να κατέχουν και να 
προσκομίσουν ISO50001
σελ.38-39, η απαίτηση αυτή δεν μπορεί
φορείς όταν απλώς εκτελούν την προμήθεια.
Αναμένουμε τις διευκρινήσεις 
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών απέστειλε το με αριθμ.19/16
έγγραφό της το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέ
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με Αρ. Πρωτ. 34078
1PROC009677444 ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 

ο πλαίσιο του διαγωνισμού τέθηκαν τα ερωτήματα: 
1. Για το άρθρο 226 γ) ήρθαμε σε επικοινωνία με εταιρείες φορείς πιστοποίησης 

«πιστοποιητικό για εξειδικευμένο τεχνίτη, που να 
πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024”. Από τους υπάρχοντες φορείς 

αγοράς κανένας δεν διαθέτει τέτοιο είδος πιστοποίησης. Επιπλέον, είχαμε 
επικοινωνήσει και με τον οργανισμό ACTA στη Θεσσαλονίκη, για τον ίδιο λόγο 

ενημέρωσαν με μήνυμα που σας επισυνάπτουμε, ούτε αυτοί 
διαθέτουν πιστοποίηση βάση του ανωτέρω προτύπου. 
Η ανωτέρω απαίτηση για ονομαστικό πιστοποιητικό τεχνίτη από διαπιστευμένο 

σύμφωνα με την 1018/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, σελ
παράνομη και απαράδεκτη». Για το παράρτημα Ι «Περιγραφή

Α1.9)η διακήρυξη απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών του 
οίκου παραγωγής περί εγκατάστασης 3 σταδίων που έχουν πιστοποίηση

με την 731/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ σελ. 32, η ανωτέρω 
ς και ακυρωτέα». Ως εκ τούτου παρακαλούμε να προβείτε 

«Περιγραφή-Τεχνικές προδιαγραφές» Α2.4) η
απαιτεί οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν να κατέχουν και να 

50001:2018.Σύμφωνα με την απόφαση 1018/2020 
αυτή δεν μπορεί να είναι απαιτητή από τους

φορείς όταν απλώς εκτελούν την προμήθεια. 
διευκρινήσεις σας για τα παραπάνω»  

ρεσιών απέστειλε το με αριθμ.19/16-01-2022 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 

    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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34078/30-11-
ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 

σε επικοινωνία με εταιρείες φορείς πιστοποίησης 
πιστοποιητικό για εξειδικευμένο τεχνίτη, που να έχει 

υπάρχοντες φορείς 
. Επιπλέον, είχαμε 

σαλονίκη, για τον ίδιο λόγο 
επισυνάπτουμε, ούτε αυτοί 

ποιητικό τεχνίτη από διαπιστευμένο 
ΑΕΠΠ, σελ. 6-8, 

Περιγραφή-Τεχνικές 
Α1.9)η διακήρυξη απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικών του 

οίκου παραγωγής περί εγκατάστασης 3 σταδίων που έχουν πιστοποίησηWA για 
σελ. 32, η ανωτέρω 

. Ως εκ τούτου παρακαλούμε να προβείτε 

Α2.4) η διακήρυξη 
απαιτεί οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν να κατέχουν και να 

με την απόφαση 1018/2020 της ΑΕΠΠ 
τους οικονομικούς 

2022 απαντητικό 

ΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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