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Ταχ.∆ιεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & ∆ημ. Μόσχα 
151 24 Μαρούσι 

Πληροφορίες: Μακρής Παναγιώτης 
Τηλέφωνο: 213-2038099 
Fax: 213-2038504 
E-mail: pmakris@maroussi.gr 

 

 Προς: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

  
Θέμα: «∆ιευκρινήσεις επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 82540. 
 

Σχετικά: 1. Το από 10.01.2020 ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο ερώτημα από την 
εταιρεία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.». 

2. Το με ∆.Υ. 5/14.01.2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης. 

 
 
Η Εταιρεία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» στο από 10.01.2020 
ψηφιακά υπογεγραμμένο και αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗ∆ΗΣ έγγραφό 
της αναφέρει: 
«……..Αναφορικά με τη διακήρυξη με Α.Π. 59757/18.12.2019 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», παρακαλώ 
όπως μας διευκρινίσατε τα παρακάτω. 
Σε ότι αφορά τα δείγματα του διαγωνισμού, θα πρέπει να προσκομιστούν δείγματα εις διπλούν 
μόνο για την ομάδα Α « Σάκοι Απορριμμάτων ? …………….». 
 
Στη συνέχεια η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στο με ∆.Υ. 5/14.01.2020 απαντητικό της έγγραφο επί της 
παραπάνω ερώτησης αναφέρει: 

«………………………Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε 

το ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κ. Αλέξιο - Μιχαήλ Παλαιοβράχα αίτημα  της εταιρείας με 

την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. GLASS 

CLEANING”, με σήμανση 2020.01.10 14:19:07 ΕΕΤ, διευκρινίζεται ότι για τα υπό προμήθεια 

προϊόντα της ΟΜΑ∆ΑΣ Α (Σάκοι Απορριμμάτων), πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα 

δείγματα εις διπλούν. Ειδικότερα: 



1. Στην πρώτη παράγραφο της σελίδας 43 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 59757/18-12-2019 

διακήρυξης αναφέρεται ότι «Εντός των ανωτέρω τριών (3) εργάσιμων ημερών 

προσκομίζονται και τα δείγματα της ΟΜΑ∆ΑΣ Α σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 

11/2019 μελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης.»  και 

2. Στο Παράρτημα Α της ως άνω διακήρυξης που περιλαμβάνει την υπ’ αριθμ. 11/2019 

Μελέτη της ∆/νσης μας:  

i. στην τελευταία παράγραφο της σελίδας  100,  στις Απαιτήσεις αναφέρεται «Στο 

πλαίσιο υποβολής της προσφοράς θα πρέπει, για τα  ανωτέρω προϊόντα  

της  ΟΜΑ∆ΑΣ Α, να προσκομισθούν αντίστοιχα δείγματα. ∆ιευκρινίζεται ότι 

όπου προβλέπεται λογότυπο, το προσκομισθέν δείγμα δεν είναι απαιτητό 

να φέρει το λογότυπο, τα είδη όμως που θα παραδοθούν από τον ανάδοχο 

προμηθευτή θα πρέπει υποχρεωτικά να το φέρουν και ο ανάδοχος 

δεσμεύεται γι’ αυτό με την υποβολή της  προσφοράς του.  Όλα τα δείγματα 

θα προσκομιστούν εις διπλούν.»  

ii. στο Άρθρο 5 των  σελ. 176 και 177 (παρ. ΙΙΙ) αναφέρεται ότι «Η κάθε τεχνική 

προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από: 

 «Ι. Ψηφιακά……….. του ∆ήμου». 

«ΙΙ. Όλα  τα  έγγραφα  και ... πρόσθετων στοιχείων.»    

«III. Για όλα τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ Α τα αντίστοιχα δείγματα  τα οποία θα 

προσκομιστούν εις διπλούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται 

στην ενότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ’ αριθμόν 11/2019 μελέτης 

της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.».………………………..». 

 
Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμπληρωματική διευκρίνηση 
 
 

 
 
 

  
 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
Παναγιώτης Μακρής 
∆Ε ∆ιοικητικού/Α΄ 

 

   
 

 
 
ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
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