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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ   1η  

 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της αριθμ 15093/18.5.2021 διακήρυξη για την προμήθεια υλικών 

καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων, για το 
έτος 2021 

 

 
Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 15093/18.5.2021 Διακήρυξη και σε απάντηση συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινήσεων, που ζητήθηκαν με αιτήματα, που υποβλήθηκαν προς το Δήμο 
Τρικκαίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σας διευκρινίζουμε τα εξής:  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 1:  

Σχετικά με το είδος «χλωρίνη απολυμαντική KLINEX παχύρευστη των 2 lt» θέλετε μόνο 

χλωρίνη KLINEX ή μπορούμε να καταθέσουμε προσφορά με το ανάλογο δικό μας προϊόν; 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1: 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης σε όλα τα Πακέτα στην Ομάδα Β 

(Απορρυπαντικά) αναγράφεται ρητώς «Χλωρίνη απολυμαντική KLINEX παχύρευστη των 2 lt».  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2:  

Απαιτείται με τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά η κατάθεση Δελτίων Δεδομένων 

Ασφαλείας, άδειες Γενικού Χημείου του Κράτους και άδειες Ε.Ο.Φ.; 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2: 

 Στην παράγραφο  2.4.3.2.  της διακήρυξης αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία που θα 
περιλαμβάνουν τα έντυπα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 
συγκεκριμένα ……. γ.  Αριθμός Γ.Χ.Κ/ ή αρ. έγκρισης Υ.Α.Α.Τ ή ΕΟΦ, όπου απαιτείται……, ήτοι: στα 
είδη που είναι υποχρεωτικό – καθορίζονται από τη σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία και την 
Ε.Ε.. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:  
Απαιτείται η κατάθεση ISO 9001 για όλα τα είδη; 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3: 
Στην παράγραφο  2.2.7. και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της διακήρυξης αναφέρονται τα προϊόντα για 

τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας (να  ισχύει κατά το χρόνο υποβολής 

προσφορών) και το οποίο κατατίθεται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3.2. της παρούσας 

διακήρυξης.  

 
 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 4:  
Θέλετε να κατατεθεί ένα συμπληρωμένο ΤΕΥΔ ή απαιτείται η κατάθεση 2 συμπληρωμένων 

ΤΕΥΔ για τις ΟΜΑΔΕΣ, όπως συνέβαινε σε παλιότερους διαγωνισμούς του Δήμου Τρικκαίων; 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 4: 
Παρακαλούμε να συμπληρωθεί το αναρτημένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Στις  παραγράφους 2.2.9.1. και 2.4.3.1 της 
διακήρυξης αναφέρονται οδηγίες για την υποβολή για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.).  

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 5: 
Επισημαίνεται ότι στην από 14/1/2021 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) στις Τεχνικές Προδιαγραφές, 

εκ παραδρομής, αναγράφεται στον πίνακα το προϊόν με α/α:11 “Εντομοκτόνα αεροζολ για Ιπτάμενα 

έντομα 300ml”, είδος που δε συμμετέχει στην παρούσα διακήρυξη. Καλούνται οι συμμετέχοντες να 

μη το λάβουν υπόψη. 

 
 

Η Συντάξασα                                                                          Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος 
 
 
 

             Μαρία Μουργελά                                                                               Κρύου Φωτεινή 
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