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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρ. : 1576 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. 
∆ιεύθυνση: 
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151 24 Μαρούσι 

Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000 
Πληροφορίες: Παναγιώτης Μακρής 
Τηλέφωνο: 213 2038 099 
Fax: 213 2038 504 
E-mail: pmakris@maroussi.gr 
 Προς Συµµετέχοντες 

∆ιαγωνισµού 
   

 
Θέµα: 
 

«∆ιευκρινήσεις επί της µε αριθ. 57342/2016 διακήρυξης ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»  και µε Αύξοντα Αριθµό Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.: 30125». 

 
Σύµφωνα µε το µε ∆.Υ. 4/12-1-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό του ∆ήµου Αµαρουσίου , µε τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»  και µε Αύξοντα Αριθµό Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.: 30125, διευκρινίζεται ότι: 
 

 
1. Για το υπό προµήθεια προϊόν της ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ Α3  µε αύξοντα αριθµό 8: ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ, εκ παραδροµής στις τεχνικές προδιαγραφές 
της µελέτης αναγράφεται ως απαιτούµενη η έγκριση του Ε.Ο.Φ.. Επειδή δεν είναι 
απολυµαντικό δεν  απαιτείται η έγκριση από τον Ε.Ο.Φ.(δηλαδή δεν ισχύει η 13η απαίτηση 
των τεχνικών προδιαγραφών) 
 

2. Αντιθέτως  για το υπό προµήθεια προϊόν της ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ Α3  µε αύξοντα αριθµό 7: ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ∆ΩΝ, στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης έχει γίνει 
παράληψη, για την έγκριση του προϊόντος από το Ε.Ο.Φ.. Επειδή το συγκεκριµένο 
καθαριστικό έχει και απολυµαντικές ιδιότητες, απαιτείται η έγκριση από το Ε.Ο.Φ. σύµφωνα 
µε την Υ1β/οικ.7723/1994 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄961/23.12.1994).  

 
3. Επίσης, για τα υπό προµήθεια υλικά της ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ Α3 µε αύξοντα αριθµό 7: ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ∆ΩΝ, και 8: ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ, η συσκευασία µε την οποία θα γίνεται η παράδοση των προϊόντων 
είναι αυτή των δέκα λίτρων (10lt). 
 

4. Για το υπό προµήθεια προϊόν της ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ Α2  µε αύξοντα αριθµό 16: ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΖΙΟ Ή ΠΡΑΣΙΝΟ (Κούτα 100τεµ.) θα γίνει δεκτό οποιοδήποτε 
υλικό, από την στιγµή που δεν προδιαγράφεται, αρκεί να είναι ικανό να παρακρατεί του 
µικροοργανισµούς και την σκόνη, επιτρέποντας παράλληλα την αναπνοή. 



 
 

5. Για τα υπό προµήθεια υλικά της ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ Α2 µε αύξοντα αριθµό 30: ΥΓΡΟ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ, και 36: ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ, είναι υλικά τα οποία προορίζονται για πλυντήριο οικιακής χρήσης.  
 

6. Για το υπό προµήθεια προϊόν της ΟΜΑ∆ΑΣ Β  µε αύξοντα αριθµό 13: ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ PVC, θα χρησιµοποιηθεί για πλύσιµο µε νερό, 
τόσο των  εσωτερικών όσο και εξωτερικών επιφανειών των κτηριακών εγκαταστάσεων  του 
∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου του ∆ήµου Αµαρουσίου. Σύµφωνα µε τον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισµό, η απαιτούµενη ποσότητα είναι εκατό (100) µέτρα µήκους (Μ.Μ.) (βλέπετε 
σελίδα 42 της Μελέτης). 
 

7. Για το υπό προµήθεια προϊόν της ΟΜΑ∆ΑΣ Β  µε αύξοντα αριθµό 20: ΚΟΥΒΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 
(Νο 600), επειδή στις τεχνικές περιγραφές δεν έχει προσδιοριστεί η χωρητικότητα των 
κουβάδων, θα γίνονται δεκτοί οι κουβάδες που έχουν χωρητικότητα από δώδεκα λίτρα (12lt) 
έως δεκαέξι λίτρα (16lt). 

 
8. Για το υπό προµήθεια προϊόν της ΟΜΑ∆ΑΣ Β  µε αύξοντα αριθµό 30: ΣΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  52cmX75cm ΠΕΡΙΠΟΥ, ΡΟΛΟ (ρολό 10 τεµ.) βιοδιασπώµενοι ή οξο-
βιοδιασπώµενοι, επειδή στις τεχνικές προδιαγραφές δεν αναγράφεται η ύπαρξη κορδονιού, 
θα γίνονται  αποδεκτοί και οι  σάκοι που έχουν κορδόνι και αυτοί που δεν έχουν. 

 
9. Για το υπό προµήθεια προϊόν της ΟΜΑ∆ΑΣ Β  µε αύξοντα αριθµό 49: ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-
ΖΑΚ 21cmX24cm, δίφυλλη (20 πακέτα των 200 φύλλων), έχει γίνει λάθος εκ παραδροµής 
στην τεχνική περιγραφή του υπό προµήθεια προϊόντος και ισχύει η τεχνική περιγραφή που 
αναφέρεται στο υπό προµήθεια προϊόν της ΥΠΟΟΜΑ∆ΑΣ Α2 µε αύξοντα αριθµό 44 ή/και 
στο  υπό προµήθεια προϊόν της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ µε αύξοντα αριθµό 89. 

 
10. Για το υπό προµήθεια προϊόν της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ  µε αύξοντα αριθµό 53: ΣΠΑΓΓΟΣ 
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ, επειδή στις τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν προσδιοριστεί τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά  και προς συµπλήρωση αυτών, θα γίνεται δεκτός ο σπάγγος των  εκατό 
γραµµαρίων (100 gr) ανά τεµάχιο, ο οποίος θα είναι τυλιγµένος είτε σε κουβάρι είτε σε 
κουλούρα . 

 
 
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας. 
 

 

      
Ακριβές αντίγραφο                                                                                        
          
         
Καρίπης Μωυσής 
ΠΕ ∆ιοικητικού/A΄ 
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ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
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