
Σελίδα 1 από 5 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  03/ 03/ 2021 

 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                              Αρ. Πρωτ.:         5514 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 

 Τηλ.: 2132042718                                                         Προς: κάθε ενδιαφερόμενο  

 FAX: 2132042714                                                                    

 e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

       ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συνοπτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό, προς  

ανάδειξη  αναδόχου  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ», Α.Μ.: 352/2020, συνολικού ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 59.999,89 € χωρίς Φ. Π. Α. (72.736,04€ με ΦΠΑ 6% και 24%), με Αρ. 

Πρ. 4469/24-02-2021   
 

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με τον ως άνω 

διαγωνισμό  σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις (ερωτήσεις έχουν ομαδοποιηθεί προς 

διαευκόλυνση):  

 

Ερώτηση 1:  

 Αρχικά ο διαγωνισμός δεν είναι ηλεκτρονικός, όπως αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του 
διαγωνισμού αλλά συνοπτικό με κατάθεση φακέλων. Παρακαλώ επιβεβαιώστε. 

 Στον τίτλο αναφέρεται ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, όμως πουθενά στο κείμενο της 
διακήρυξης δεν υπάρχει ο αριθμός ΕΣΗΔΗΣ. Η αναφορά στον όρο "ηλεκτρονικός" έγινε εκ 
παραδρομής; 

Απάντηση :   
Εκ παραδρομής αναφέρεται στην πρώτη σελίδα ως «ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός». 

Πρόκειται σαφέστατα, όπως επανειλημμένως αναφέρεται σε πολλά σημεία των εγγράφων του 

διαγωνισμού για Συνοπτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό. 

 

 

Ερώτηση 2:  
Δεύτερον, απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού, για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά η κατάθεση 
δελτίων δεδομένων ασφαλείας, άδειες Γενικού Χημείου του Κράτους και άδειες ΕΟΦ; 

Απάντηση :   
Δεν απαιτούνται τα παραπάνω. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.4 της διακήρυξης, ο υποψήφιος 

ανάδοχος καταθέτει, μεταξύ άλλων, Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι 

σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

 

 

Ερώτηση 3:  
Τρίτον σχετικά με το νέο νόμο για τα πλαστικά είδη μιας χρήσης. Από τι υλικό θέλετε να είναι 
κατασκευασμένα; Από ότι καταλαβαίνουμε πρέπει να είναι από ανακυκλώσιμη ύλη; 

Απάντηση :   
Σωστά, από ανακυκλώσιμη ύλη. 
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Ερώτηση 4:  
Το είδος με Α/Α 13 ‘’ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ.’’ Πόσων τεμαχίων η συσκευασία; 

Απάντηση :   
Συσκευασία 2 τεμαχίων. 

 

 

Ερώτηση 5:  

 Το είδος με Α/Α 22 ‘’ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ’’. Πόσων κιλών η συσκευασία; 

 προϊόν 22 - αλάτι πλυντηρίου πιάτων - τεμάχιο εννοείτε κιλό 

Απάντηση :   
Συσκευασία 3 κιλών. 

 

 

Ερώτηση 6:  
Το είδος με Α/Α 4 και Α/Α 23’’ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ’’. Πρόκειται για το ίδιο προϊόν; Έχουν τις ίδιες 
προδιαγραφές; 

Απάντηση :   
Σωστά, πρόκειται για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Ερώτηση 7:  
Το είδος με Α/Α 18, 19 ‘’ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ’’ από τι υλικό να είναι; Από πολυαιθυλένιο, όπως γράφουν 
οι τεχνικές προδιαγραφές; 

Απάντηση :   
Το είδος με Α/Α 18, 19 δεν αφορά «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οι «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο, όπως γράφουν οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

Ερώτηση 8:  
Το είδος με Α/Α 78, 80, θέλετε να είναι με ξέβγαλμα ή χωρίς ξέβγαλμα; 

Απάντηση :   
Χωρίς ξέβγαλμα. 

 

 

Ερώτηση 9:  
Το είδος με Α/Α 85 ‘’ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΝΙΠΤΗΡΕΣ’’. Πόσων ml να είναι η συσκευασία; 
Προϊόν 85 - αποφρακτικό υγρό - ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 Απάντηση :   
Συσκευασία 1000 ml. 

 

 

Ερώτηση 10:  

 Το είδος με Α/Α 87 ‘’ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ’’. Πόσων ml να είναι η συσκευασία; 

 Για το ενισχυτικό πλυντηρίου ρούχων δεν υπάρχει συσκευασία 

 Προϊόν 87 - ενισχυτικό πλυντηρίου ρούχων - ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Απάντηση :   
Συσκευασία 1000 ml. 

 

 

Ερώτηση 11:  
Το είδος με A/A 88 ‘’ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ’’. Τι λεκέδες θα καθαρίσετε; Από δάπεδο, από ύφασμα; 
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Απάντηση :   
Από ύφασμα. 

 

 

Ερώτηση 12:  
TΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 11 ΣΤΗΜ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ‘’ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 16L.’’ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΚΑΠΑΚΙ. ΕΝΝΟΕΙΤΕ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 16L ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΣΤΙΦΤΗ; 

Απάντηση :   

Σωστά, πρόκειται για κουβά σφουγγαρίσματος 16l με χερούλι και στίφτη. 

 

 

Ερώτηση 13:  
ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 36 ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ‘’ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ΄΄. ΤΙ ΔΙΑΣΤΑΔΣΗ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ; 

Απάντηση :   
45 εκ. μήκος και 35 εκ. πλάτος. 

 

 

Ερώτηση 14:  
Για το υγρό για πιάτα (νο125) ζητούνται 10 τεμάχια, αλλά στις συσκευασίες στην τεχνική μελέτη 
αναφέρονται δύο συσκευασίες (750μλ και 4λιτ). 

Απάντηση :   
Προφανώς αναφέρεστε στο είδος με Α/Α 21 του ΝΠΔΔ «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» άοπου ζητουνται 10 

τεμάχια. Αφορά συσκευασία 750 ml. 

 

 

Ερώτηση 15:  
Προϊόν76 - χειροπετσέτες μπάνιου - ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ.  

Απάντηση :   
Το κάθε τεμάχιο περιλαμβάνει 200 φύλλα. 

 

 

Ερώτηση 16:  
Προϊόν 90 - αρωματικό υγρό τουαλέτας - ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ.  

Απάντηση :   
Αφορά 4 συσκευασίες των 50 ml. 

 

 

Ερώτηση 17:  
Προϊόν 119 - άκουα φόρτε 24 τεμάχια - ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΠΟΣΟΤΗΤΑ.  

Απάντηση :   
Η συσκευασία περιλαμβάνει 24 τεμάχια. 

 

 

Ερώτηση 18:  

 Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το πλήθος των σημείων παράδοσης, καθώς και πόσο συχνά θα 
γίνονται οι παραγγελίες (έστω κατά προσέγγιση); 

 Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε έναν χώρο στις υπηρεσίες του δήμου ή σε διαφορικούς; Η 
διεύθυνση θα είναι ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 1;  
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 Τι χρονικό περιθώριο υπάρχει στο χρόνο παράδοσης των υλικών Στη διακήρυξη αναφέρεται 2 
ημέρες από την έκδοση της παραγγελίας και παρακάτω πως ο ανάδοχος πρέπει να ειδοποιεί 5 
εργάσιμες πριν την ημέρα παράδοσης. 

Απάντηση :   

 Οι παραγγελίες και οι παραδόσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Φυλής 

και των Νομικών Προσώπων αυτού. Όλα τα σημεία παράδοσης βρίσκονται στο Δήμο 

Φυλής. Το πλήθος των σημείων παράδοσης είναι:  

o ΔΗΜΟΣ – 7 σημεία 

o ΚΑΠΗ – 4 σημεία  

o ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ – 2 σημεία  

o Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» - 8 σημεία  

o Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» - 2 σημεία  

o Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» - 2 σημεία 

o ΝΠΔΔ «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» - 1 σημείο 

 Ο ανάδοχος θα ειδοποιηθεί 5 εργάσιμες πριν την προβλεπόμενη παράδοση για σχετική 

προετοιμασία και σε 2 ημέρες από την έκδοση της παραγγελίας θα πρέπει να γίνει η 

παράδοση.  

 

 

Ερώτηση 19:  
Οι ποσότητες παραγγελίας θα είναι σε επίπεδα παλέτας-παλετών;  

Απάντηση :   
Είναι στην ευχέρεια του προμηθευτή. 

 

 

Ερώτηση 20:  
Οι πληρωμές τι χρονικό περιθώριο θα έχουν;  

Απάντηση :   
Οι πληρωμές ακολουθούν τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. 

 

 

Ερώτηση 21:  
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε όλες τις κατηγορίες και για όλες τις 
υπομονάδες του Δήμου (κεντρικός δήμος, παιδικοί σταθμοί και "Πάρνηθα").  

Απάντηση :   
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων και ειδών που έχουν προκηρυχθεί επί ποινή 

αποκλεισμού. 
 
 

Ερώτηση 22:  
Παρακαλούμε να μας απαντήσετε, αν δέχεστε και μικρότερα δείγματα από τα 4λιτ για τα καθαριστικά 
(τζαμιών, χλωρίνη, σαπούνι και γενικής χρήσης), τα οποία θα αναγράφουν σαφώς την εταιρεία παραγωγής 
και θα συνοδεύονται με σφραγίδα της εταιρείας παραγωγής.  

Απάντηση :   
Όχι, δεν γίνονται δεκτά μικρότερα δείγματα από. Τα δείγματα πρέπει να είναι, επί ποινή 

αποκλεισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης.  
 
 

Ερώτηση 23:  
Είναι ασαφές αν ζητάτε ISO για τα απολυμαντικά (δεν είναι απορρυπαντικά, ούτε σαπούνια).  

Απάντηση :   
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Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης της διακήρυξης: «Tα Χαρτικά είδη, Απορρυπαντικά, και Σαπούνια θα είναι 

πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 (ή νεότερο) του οικονομικού φορέα 

παραγωγής των προς προμήθεια ειδών.» Τα απολυμαντικά δεν εντάσσονται στις παραπάνω 

κατηγορίες, συνεπώς δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παραπάνω πιστοποιητικών.  

 

 

Ερώτηση 24:  
Σε αρκετά προϊόντα (πχ λευκαντικό για ρούχα 450γρ, σκόνη πλυντηρίου 6,8κιλά), ο τρόπος που έχει 
συνταχθεί η τεχνική μελέτη και η υποχρέωση για iso 14001, αποκλείει μία τεράστια γκάμα της αγοράς και 
ορισμένες φορές αφήνει μόνο ένα προϊόν, κάτι που αντίκειται στις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις 
και την απαγόρευση "φωτογραφικών διαγωνισμών". Αρκετά προϊόντα, επειδή είναι για διαφορετικές 
μονάδες του Δήμου, είναι τα ίδια προϊόντα, με διαφορετικές όμως ονομασίες (πχ Βετεξ, vetex, wettex - 
υγρό δαπέδου και υγρό γενικού καθαρισμού) και διπλές και τριπλές συσκευασίες (πχ κρέμα καθαρισμού 
500μλ και 1λιτ). Αντιλαμβανόμαστε τις διαφορετικές ανάγκες των μονάδων, αλλά είναι φρόνιμο να 
επισημάνουμε ότι ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις υποχρεώνει τους φορείς να συντάσσουν τους 
διαγωνισμούς με βάση ορισμένες αρχές και πρότυπα αναφορικά με την ομαδοποίηση και 
κατηγοριοποίηση. Να επισημάνουμε ότι η κεντρική ομάδα της προκήρυξης για το Δήμο Φυλής είναι 
σχεδόν άριστα διατυπωμένη, με σαφήνεια και ζητά προϊόντα τα οποία υπάρχουν άφθονα στην αγορά και 
ευνοούν τον ανταγωνισμό. Θα σας παρακαλούσαμε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να 
απαντηθούν οι παρατηρήσεις σας και θα θέλαμε, ει δυνατόν, να λάβετε υπόψη σας την πρότασή μας για 
διαχωρισμό της προκήρυξης είτε με βάση τα CPV είτε με βάση τις μονάδες. 

Απάντηση :   

Η μελέτη και η σχετική διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του 

δήμου και των νομικών προσώπων ακολουθώντας το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται αναλυτικά 

στην παράγραφο 1.4 της διακήρυξης και κατόπιν σχετικού αιτήματος του κάθε νομικού προσώπου. 

Η υποχρέωση για τα Χαρτικά είδη, τα Απορρυπαντικά, και τα Σαπούνια να είναι πιστοποιημένα 

κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 (ή νεότερο) του οικονομικού φορέα παραγωγής των προς 

προμήθεια ειδών, διασφαλίζει την προμήθεια ποιοτικών πιστοποιημένων προϊόντων, πράγμα 

απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψιν και τους τελικούς χρήστες (παιδικοί σταθμοί κ.λπ.). Ο όρος περί 

"φωτογραφικών διαγωνισμών" που χρησιμοποιείτε στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι επιεικώς 

απαράδεκτος. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με 

τους όρους και προδιαγραφές της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, καθώς και των 

διευκρινιστικών απαντήσεων της αναθέτουσας αρχής σε ερωτήματα που έχουν υποβληθεί εντός της 

προθεσμίας που αναγράφεται στη διακήρυξη 
 

 

Διευκρίνηση 25:  
Σχετικά με το είδος «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 350γρ.(τεμ.). με Α/Α 26 στον Ενδεικτικό 

Προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ, εκ 

παραδρομής υπολογίζεται ΦΠΑ 6%, ενώ το σωστό είναι ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι να το λάβουν υπόψιν στην κατάρτιση της οικονομικής τους προσφοράς.  

 

 

 

 

                                                                                Η Διευθύντρια  

 

 

 

                                                                                          Δήμητρα Τριβέλλα  
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