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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κομοτηνή,  19  / 10  / 2017 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ      Αριθ. πρωτ.: 34292 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ     (ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ & site Δήμου) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  

Τηλ.: 2531352448 & 426 

Φαξ: 2531081659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

 
 

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις Επί της Διακήρυξης για την Προμήθεια λαμπτήρων 

οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωμάτων, υλικών 

οδοφωτισμού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2018 και 2019». 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 59/2017 (ΑΔΑΜ) «17REQ001836264» σχετική μελέτη του Δήμου. 

2. Την αριθ. 31618 / 27-09-2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ) «17PROC006044572». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Το από 18/10/2017 {ώρα κατάθεσης 13:38:30} ερώτημα υποψήφιας προμηθεύτριας εταιρείας, το 

οποίο απεστάλη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ψηφιακή υπογραφή (για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την 

μετάφραση των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής προσφοράς/κατακύρωσης). 

 

 

Σας αναφέρουμε τα κάτωθι: 

 Σχετικά με το ερώτημα ποια χαρτιά πρέπει να μεταφραστούν και να επικυρωθούν, Σας 

διευκρινίζουμε πως για τα πιστοποιητικά ISO ή αντίστοιχα, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, η υποβολή των πιστοποιητικών ποιότητας (ISO) πρέπει να γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 

Εάν, επομένως, έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, υφίσταται υποχρέωση κατάθεσης αυτών συνοδευομένων 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (βλ. ΣτΕ 277/2011, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, με παραπομπή στις 

ΕΑ 505/2006, 587, 240, 184/2005 και ΣτΕ 519, 485/2010, 80/2009, 236/2008).  

 Για τη παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) 

«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

 Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την παρ. 4 αρ. 92 Ν. 4412/16 ορίζεται ότι τα τυχόν 

τεχνικά/ενημερωτικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν 

να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

ΠΡΟΣ 

 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

Αναδόχους 
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 Επομένως για την παρούσα διακήρυξη θα πρέπει να μεταφραστούν και να επικυρωθούν από 

αρμόδια αρχή, στην Ελληνική γλώσσα, μόνο τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, ήτοι ISO ή αντίστοιχα.  

 Τα εγχειρίδια και τα πιστοποιητικά CE τα οποία περιέχουν ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που θα 

υποβληθούν εντός της τεχνικής προσφοράς δύναται να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους 

προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της 

προσφοράς και δεν είναι απαραίτητο να υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

Διαχειριστής Πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Για το Δήμο Κομοτηνής 

Ιωάννης Γκουρτσιλίδης 

ΠΕ Διοικητικού  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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