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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
                                                                                              Άγ. Ι. Ρέντης: 05/01/2023 
                                                                                              Αρ.Πρωτ.:      656 
 

              ΠΡΟΣ: -  ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ 
- Κάθε ενδιαφερόμενο μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

           
Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με το ΔΘΝ10/2022 Διαγωνισμό για προμήθεια φωτιστικών 
σωμάτων τεχνολογίας led για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 
Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου 
Σχετ.   1. Η με αριθμ. πρωτ. 65842/04-11-2022 (ορθή επανάληψη) Διακήρυξη του 
ΔΘΝ10/2022 Διαγωνισμού. 
            2. Το με αριθμ. πρωτ. 77680/27-12-2022 έγγραφο της εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ. 
            3. Το με αριθμ. πρωτ. 77991/27-12-2022  
             
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διευκρινίζουμε τα κάτωθι: 

➢ Ως αναφέρεται στον όρο 1.6 της, με αριθμό ΔΘΝ 10/2022, διακήρυξης-Ορθή 

επανάληψη, προκήρυξη της εν θέματι σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση στις 27/10/2022. 

Η άνω προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις 31-10-2022 (S-2022/S 210-600989). Η ανωτέρω δημοσίευση πληροί τις 

απαιτήσεις της προβλεπόμενης στα άρθρα 62, 63 και 65 του Ν. 4412/2016 

δημοσιότητας και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών, οι οποίες 

καθορίζονται στα Παραρτήματα V και VII του Προσαρτήματος Α’ του άνω νόμου ως 

κατ’ ελάχιστον αναγκαίες για την πληρότητα της δημοσίευσης.  

Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 27 της ΕΑΔΗΣΥ «[…] Οι τροποποιήσεις 

ουσιωδών όρων της διακήρυξης, όπως για παράδειγμα στις τεχνικές απαιτήσεις, 

στην ποσότητα, στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της σύμβασης, στα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης, και στους συμβατικούς όρους, υπόκεινται στις 

ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται για την αρχική διακήρυξη (εκ 

νέου δημοσίευση προκήρυξης με τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών).» 

Στην προκείμενη περίπτωση η, με αριθμό ΔΘΝ 10/2022, διακήρυξη-Ορθή 

επανάληψη δεν απαιτούσε εκ νέου δημοσίευση.  

➢ Υπό την εκδοχή ότι ως «διαζευκτική διατύπωση» υπονοείται το χωρίο του οικείου 

αιτήματος με έντονη γραφή, διευκρινίζεται ως προς τα ζητούμενα στην παράγραφο 

2.2.5 της διακήρυξης στοιχεία για τον ειδικό κύκλο εργασιών ότι σε περίπτωση που 

ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών τελευταίων από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της διακήρυξης 

οικονομικών χρήσεων, ο μέσος ειδικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται επί τη βάσει 

των οικονομικών χρήσεων της δραστηριότητάς του, απαίτηση συνάδουσα προς την 

αρχή της ανάπτυξης ανταγωνισμού στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. 
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➢ Οι πιστοποιήσεις (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2015) και οι 

οντότητες που οφείλουν να διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

περιγράφονται σαφώς. Η ερώτηση περί πεδίου εφαρμογής των πιστοποιήσεων δεν 

αποτελεί αίτημα διευκρίνισης. 

➢ Η απαίτηση είναι: 15. «Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C - +40°C». Τα φωτιστικά LED 

πρέπει να πληρούν την ανωτέρω προδιαγραφή. Η διευκρίνιση για τα κριτήρια με τα 

οποία τέθηκε η ελάχιστη θερμοκρασία στους -20°C δε σχετίζεται με την κατανόηση 

της ζητούμενης προδιαγραφής και δεν είναι αντικείμενο της παρούσας φάσης του 

διαγωνισμού. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΪΛΟΣ 
 
Εσωτερική Κοινοποίηση 
Γραφείο Διοικητή κ. Ροϊλού 
Γραφείο Υποδιοικητή κ. Αλεβίζου 
Γραφείο Υποδιοικήτριας κ. Δίπλα 
ΔΟΟΥ 
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