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Προς 
ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Κοινοποίηση: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Πειραιάς 08/09/2021 
 

ΘΕΜΑ :Διευκρινήσεις επί της Τεχνικής Μελέτης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια  
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ- ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ» 
Προϋπολογισμός: 61.900,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)CPV : 31527200-8 
 
Σχετικά με το θέμα ,στην Τεχνική Μελέτη στα άρθρα1,2,4,5και 6 αναφέρεται στην παράγραφο 
«ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

Το προϊόν θα είναι πιστοποιημένο κατά CE και θα ακολουθεί όλες τις οδηγίες χαμηλής τάσης και 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας , σύμφωνα με τα πρότυπα 
EN 60598-1:2015 +A1:2018 (IEC 60598-1:2014/A1:2017) 

EN 60598-2-20:2015 +AC:2017-01 (IEC 60598-2-21:2014)» 

Επισημαίνουμε ότι τα πρότυπα αυτά δεν αφορούν καθόλου την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα αλλά την 
μόνο την χαμηλή τάση και  τα οποία δεν ισχύουν για τα διακοσμητικά φωτιστικά. 
 
Όσον αφορά την χαμηλή τάση, η πιστοποίηση των κατασκευών από το 2019 γίνεται πλέον βάσει του ΕΝ 
50107-3:2018 που έχει αντικαταστήσει προηγούμενα πρότυπα. Σχετικά υποβάλλουμε συνημμένα 
ηλεκτρονικό μήνυμα καθώς και διευκρινιστική επιστολή του Δ/ντή Εργαστηρίου Ελέγχου Ηλεκτρικών και 
Ηλεκτρονικών Προϊόντων ΕΒΕΤΑΜ/ΜIRTEC από την οποία σαφώς προκύπτει ότι ΕΝ 50107-3:2018, καλύπτει 
ακριβώς τις προϋποθέσεις και τα προβλήματα ασφαλείας γι’ αυτές τις κατηγορίες προϊόντων ,επειδή τα 
φωτιζόμενα διακοσμητικά δεν προορίζονται για οδικό φωτισμό ή κυκλοφορίας ή άλλης έκτακτης ανάγκης  
 
Πέραν αυτών ,βάσει τουΝ.4412/2016 ΑΡΘΡΟ 54 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 
«Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρ. 3, δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα 
προσφερόμενα έργα, αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει 
παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 56, ότι οι λύσεις που προτείνει 
πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.» 

 

 Εν προκειμένω το πρότυπο ΕΝ 50107-3:2018 πέραν από κατ’εξοχή ισχύον είναι και τουλάχιστον 
ισοδύναμο για τα διακοσμητικά φωτιστικά γιατί καλύπτει τις επιδόσεις και  λειτουργικές απαιτήσεις 

της τεχνικής μελέτης. 
 
Όσον δε αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα τα πρότυπα βάσει των οποίων ελέγχονται είναι τα 
ακόλουθα : 
CISPR 15:2018, IEC 61547:2009, IEC 61000-3-2:2018,  

IEC 61000-3-3:2013, AMD1:2017, EN 55015:2019/A11:2020, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-
3:2013/A1:201 
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 Κατόπιν αυτού ζητάμε να προβείτε στην σχετική διόρθωση . 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Εγγραφο ΕΒΕΤΑΜ/MIRTEC 
E mail      ΕΒΕΤΑΜ/MIRTEC 
 
                                                                                                                          Η Αιτούσα 

 
 

                                                                         Σοφία Σεσίλια Τσαγανίδου 
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