
 

 

                                                    
 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΗ 

 

Σε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ θαη ζρεηηθά κε ηελ κε αξηζκ. πξση. 34245/22-05-2020 δηαθήξπμε καο κε 

ηίηιν: «Προμήθεια ειδών καθαριόηηηας και απολσμανηικών σλικών για ηις ανάγκες ηφν Υπηρεζιών 

και ηφν Νομικών Προζώπφν ηοσ Δήμοσ Ιλίοσ» ε νπνία έρεη αλαξηεζεί ηελ 22/05/2020 ζηελ πιαηθόξκα 

ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ. κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 92451, ζαο γλσξίδνκε ηα εμήο: 

 

Α. Οη νξζνί αύμνληεο αξηζκνί νη νπνίνη βξίζθνληαη εληόο παξελζέζεσλ ζηε ζειίδα 23, ελόηεηα Α2 Άξζξν 8 

«Περιετόμενο Προζθορών» ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ θαη ζηε ζειίδα 82 άξζξν 3 «Τετνικές προδιαγραθές» 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, έρνπλ σο εμήο: 

 

«Οι σπουήθιοι προμηθεσηές, ενηός ηριών (3) εργαζίμφν ημερών από ηην ηλεκηρονική σποβολή ηης 

προζθοράς ηοσς θα σποβάλλοσν σποτρεφηικά ζηην αναθέηοσζα αρτή και ηα παρακάηφ δείγμαηα: 

 

 δείγκα ηνπ αληηζεπηηθνύ δέξκαηνο ζε κνξθή ηδει ζε ζπζθεπαζία ησλ 600 ml (Αθνξά ηα είδε κε α/α 

353, 382, 384, 388 θαη 390) 

 δείγκα (ζπζθεπαζία) ηνπ ιεπθνύ ξνινύ πγείαο (Αθνξά ηα είδε κε είδε κε α/α 12, 46, 91, 125, 167, 

215, 265, 292, 322, 344 θαη 364) 

 δείγκα (ζπζθεπαζία) ηνπ απνξξππαληηθνύ ζε ηακπιέηεο πιπληεξίνπ πηάησλ ζε δηαιπηή θάςνπια 

(Αθνξά ην είδνο κε α/α 239) 

 δείγκα ηνπ απνιπκαληηθνύ επηθαλεηώλ κε αληιία, ζε ζπζθεπαζία ησλ 750 ml (Αθνξά ηα είδε κε α/α 

254, 285 θαη 312) 

 δείγκα ηνπ πγξνύ θαζαξηζκνύ ηνπαιέηαο, απνιπκαληηθό, ζε ζπζθεπαζία ησλ 750ml (Αθνξά ηα είδε 

κε α/α 24, 69, 106, 146, 276, 306, 336, 350 θαη 378)» 

 

Σε θάζε πεξίπησζε δείγκαηα δεηνύληαη γηα α) αληηζεπηηθό δέξκαηνο ζε κνξθή ηδει ζε ζπζθεπαζία ησλ 600 

ml, β) (ζπζθεπαζία) ιεπθό ξνιό πγείαο, γ) (ζπζθεπαζία) απνξξππαληηθό ζε ηακπιέηεο πιπληεξίνπ πηάησλ 

ζε δηαιπηή θάςνπια, δ) απνιπκαληηθό επηθαλεηώλ κε αληιία, ζε ζπζθεπαζία ησλ 750 ml θαη ε) πγξό 

θαζαξηζκνύ ηνπαιέηαο, απνιπκαληηθό, ζε ζπζθεπαζία ησλ 750ml. Οη αξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη εληόο 

παξέλζεζεο δίπια ζε θάζε είδνο αλαθέξνληαη ζηνπο αύμνληεο αξηζκνύο ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο κε κόλν 

ζθνπό ηελ δηεπθόιπλζε ησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ. 

 

Β. Τα δείγκαηα ζα είλαη σο εμήο: 

Γηα ην είδνο «αληηζεπηηθό δέξκαηνο ζε κνξθή ηδει ζε ζπζθεπαζία ησλ 600 ml» ην δείγκα ζα είλαη κία 

ζπζθεπαζία ησλ 600 ml 

Γηα ην είδνο «(ζπζθεπαζία) ιεπθό ξνιό πγείαο» ην δείγκα ζα είλαη ζπζθεπαζία όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε 



ζρεηηθά δηαθήξπμε 

Γηα ην είδνο «(ζπζθεπαζία) απνξξππαληηθό ζε ηακπιέηεο πιπληεξίνπ πηάησλ ζε δηαιπηή θάςνπια» ην 

δείγκα ζα είλαη ζπζθεπαζία όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθά δηαθήξπμε 

Γηα ην είδνο «απνιπκαληηθό επηθαλεηώλ κε αληιία, ζε ζπζθεπαζία ησλ 750 ml» ην δείγκα ζα είλαη 

ζπζθεπαζία όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθά δηαθήξπμε 

Γηα ην είδνο «πγξό θαζαξηζκνύ ηνπαιέηαο, απνιπκαληηθό, ζε ζπζθεπαζία ησλ 750ml» ην δείγκα ζα είλαη 

ζπζθεπαζία όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθά δηαθήξπμε. 

 

Γ. Τα δείγκαηα πνπ δεηνύληαη, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ κε αξηζκ. πξση. 34245/22-05-2020 δηαθήξπμή 

καο δελ απαηηείηαη λα θαηαηεζνύλ εηο δηπινύλ  

 

Γ. Σην είδνο κε α/α 280 «Ανηιβακηηριδιακό σγρό καθαριζμού τεριών (ζε ζσζκεσαζία ηων 4 λίηρων) με 

έγκριζη Ε.Ο.Φ.» απαιείθεηαη ε θξάζε «ζε ζπζθεπαζία ησλ 4 ιίηξσλ» πνπ εθ παξαδξνκήο αλαθέξζεθε. 
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