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Πληροφορίες : Λεφάκη Π.
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gr
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Θέμα:  «Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  Δ.Π.Κ.Υ.  Α.Α.Δ.Ε.  Α  1034948  ΕΞ
2021/22.04.2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υλικών καθαριότητας για τις  ανάγκες
των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2021».

Σχετ.
:

1. Τa με αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1036324 ΕΙ 2021/29.04.2021, Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε.
Α 1037585 ΕΙ 2021/10.05.2021,  Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α  1037576 ΕΙ 2021/10.05.2021
και  Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α   1037884 ΕΙ 2021/11.05.2021 ηλεκτρονικά μηνύματα της
εταιρείας «Glass Cleaning SA» 

2. Το με αρ.  πρωτ.  Δ.Π.Κ.Υ.  Α.Α.Δ.Ε.  Α 1037546 ΕΙ  2021/10.05.2021 έγγραφο της
εταιρείας «ΝΕΙΛΟ»

3. Το  με  αρ.  πρωτ.  Δ.Π.Κ.Υ.  Α.Α.Δ.Ε.  Α  1037885  ΕΙ  2021/11.05.2021  ηλεκτρονικό
μήνυμα της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ»

4. Τα από 10.05.2021 και 11.05.2021 ηλεκτρονικά μηνύματα του Τμήματος Β’ της
Δ.Π.Κ.Υ. 

5. Η  επισυναπτόμενη  Τεχνική  Προδιαγραφή  για  καθαριστικό  και  απολυμαντικό
λεκάνης

Με  το  παρόν  ενημερώνουμε  τους  ενδιαφερόμενους  οικονομικούς  φορείς  σχετικά  με  τις
διευκρινίσεις  επί  ερωτημάτων  που  υποβλήθηκαν  στην  Υπηρεσία  μας  με  το  ως  άνω  σχετικό
σημείωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς όρους της ανωτέρω Διακήρυξης.

Ερώτημα 1:
Για  το  είδος  με  Α/Α  14  (Σφουγγαρίστρες  απλές  τύπου  wetex)  πόσα  γραμμάρια  να  είναι  η
σφουγγαρίστρα.
Απάντηση 1:
Για το είδος Α/Α 14 η ζητούμενη απλή σφουγγαρίστρα να είναι από 100 έως 130 γραμμάρια.

Ερώτημα 2:
Για το είδος με Α/Α 15 (Σφουγγαρίστρα επαγγελματική) να είναι τύπου wetex ή με κορδόνι.
Απάντηση 2:
Για το είδος Α/Α 15 η ζητούμενη επαγγελματική σφουγγαρίστρα να είναι  νημάτινη (κορδόνι)
(σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή 1, παράγραφος 2.2.4). 

http://www.aade.gr/


Ερώτημα 3:
Για το είδος με Α/Α 26 (καθαριστικό και απολυμαντικό λεκάνης) οι τεχνικές προδιαγραφές δεν
ανταποκρίνονται στο είδος. Αποσαφηνίστε το ζητούμενο είδος. 
Απάντηση 3:
Για  το  είδος  Α/Α  26  παρακαλούμε  όπως  λάβετε  υπόψη  σας  την  επικαιροποιημένη  τεχνική
περιγραφή  (Τεχνική  Προδιαγραφή  για  καθαριστικό  και  απολυμαντικό  λεκάνης)  που
επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. Το ζητούμενο προϊόν θα είναι τύπου «παπί».

Ερώτημα 4:
Για το είδος με Α/Α 23 (σακούλες απορριμμάτων μικρές  wc) μπορούμε να δώσουμε ρολό 20
τεμαχίων και όχι ρολό 10 τεμαχίων. Να παραδοθούν δηλαδή 4.500 ρολά των 20 τεμαχίων και
όχι 9.000 ρολά των 10 τεμαχίων. 
Απάντηση 4:
Για  το  είδος  Α/Α  23  μπορεί  να  προσφερθεί  και  ρολό  των  20  τεμαχίων  αρκεί  να  μην
μεταβάλλεται η συνολική αιτούμενη ποσότητα. 

Ερώτημα 5:
Για το είδος με Α/Α 30 (υγρό σαπούνι χεριών) θέλετε απλό κρεμοσάπουνο ή κρεμοσάπουνο με
αντισηπτικό  παράγοντα.  Οι  προδιαγραφές  αναφέρουν  να  είναι  βακτηριοκτόνο.  Αν  ζητάτε
κρεμοσάπουνο με αντισηπτικό παράγοντα, αυτό συνήθως είναι άοσμο.
Απάντηση 5:
Για  το  είδος  Α/Α  30  το  ζητούμενο  προϊόν  να  είναι  βακτηριοκτόνο  όπως  αναφέρουν  οι
προδιαγραφές, γίνεται αποδεκτό και άοσμο.

Ερώτημα 6:
Για το είδος με Α/Α 25 (σκόνη καθαρισμού μαρμάρων) στο 3.1 αναφέρεται «το προϊόν θα είναι
συσκευασμένο  σε  ανακυκλώσιμο  κουτί»  η  πλειοψηφία  των  συγκεκριμένων  ειδών  είναι  σε
πλαστική ανακυκλώσιμη συσκευασία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν θα μπορεί να γίνει
δεκτή η προσφορά σχετικά με την πλαστική ανακυκλώσιμη συσκευασία. 
Απάντηση 6:
Για  το  είδος  Α/Α  25  σύμφωνα  με  την  προδιαγραφή  το  προϊόν  θα  είναι  συσκευασμένο  σε
ανακυκλώσιμο  κουτί,  συνεπώς  μπορεί  να  γίνει  αποδεκτή  η  πλαστική  ανακυκλώσιμη
συσκευασία.

Ερώτημα 7:
Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί για τα τον εξοπλισμό και αναλώσιμα
υλικά καθαριότητας  (σελ.40 διακήρυξης)  ζητείται  στο άρθρο 3  Συσκευασία «Τα προϊόντα θα
πρέπει να τοποθετηθούν ανά είδος σε κατάλληλες συσκευασίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι
κλειστές  και  σφραγισμένες.  Δεν  θα  πρέπει  να  είναι  σκισμένες  και  να  παρουσιάζουν  ίχνη
παραβίασης»  η συνήθης  συσκευασία  στα ως  άνω είδη π.χ  σφουγγάρια  σκούπες  κλπ είναι  η
τοποθέτηση  τους  σε  κιβώτια  το  οποία  είναι  σφραγισμένα.  Με  δεδομένη  την  οικολογική
συνείδηση και την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, εννοείτε ως συσκευασία το κιβώτιο που
περικλείει  μια  ποσότητα  τεμαχίων  ανά  έκαστο  προϊόν,  κι  όχι  την  τοποθέτηση  σε  πλαστική
σακούλα έκαστου προϊόντος.
Απάντηση 7:
Ως  συσκευασία  νοείται  ότι  μπορεί  να  είναι  και  κιβώτιο  ή  άλλου  είδους  συσκευασία  που
περιλαμβάνει μια ποσότητα τεμαχίων (ίδιο είδος/προϊόν).   



Ερώτημα 8:
Για το είδος Α/Α 30 (υγρό σαπούνι χεριών) να είναι με αντλία ή με καπάκι flip top. 
Απάντηση 8:
Το ζητούμενο είδος Α/Α 30 να είναι με αντλία.

Ερώτημα 9:
Στη περιγραφή 2.2.4 Επαγγελματική σφουγγαρίστρα ζητείται «Η σφουγγαρίστρα πρέπει να είναι
με μικροϊνες και να έχει βάρος τουλάχιστον 250 γραμμάρια. 2.2.4.2 Πρέπει να είναι νημάτινη και
να  προσαρμόζεται  εύκολα  στους  κάλυκες». Η  τεχνική  προδιαγραφή αναφέρεται  σε  υλικό  με
μικροϊνα η σε υλικό με νήμα?
Απάντηση 9:
Η επαγγελματική σφουγγαρίστρα να είναι νημάτινη.

Ερώτημα 10:
Για  το  είδος  Α/Α  17  Κουβάς  σφουγγαρίσματος,  η  συνήθης  χωρητικότητα  στα  λίτρα  για  μη
επαγγελματικούς κουβάδες είναι έως  15 λίτρα (σε αυτούς τους κουβάδες μπορούν να στυφτούν
οι ζητούμενες σφουγγαρίστρες wetex).
Απάντηση 10:
Ο κουβάς σφουγγαρίσματος να έχει χωρητικότητα από 15 έως 25 λίτρα.

Ερώτημα 11:
Για το είδος Σακούλες Απορριμμάτων,  παρακαλούμε πολύ διευκρινίστε το πάχος σε micro ώστε
να προσφέρουμε  το  κατάλληλο προϊόν.  Επιπλέον  αναφορικά  με  την  σακούλα wc  η  συνήθης
συσκευασία είναι 20αδα και πάνω.
Απάντηση 11:
Οι  Σακούλες  Απορριμμάτων  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  την  τεχνική  προδιαγραφή  2.
Μπορεί  να  προσφερθεί  σε  ρολό  των  20  τεμαχίων  αρκεί  να  μην  μεταβάλλεται  η  συνολική
αιτούμενη ποσότητα. 

Ερώτημα 12:
Για τα είδη Χάρτου ζητάτε να είναι από πρωτογενή χαρτομάζα 100% λευκασμένος χημικός πολτός
ή μπορεί να προσφερθεί ανακυκλωμένο χαρτί ?
Απάντηση 12:
Το ζητούμενο προϊόν να είναι  σύμφωνα με τη τεχνική προδιαγραφή από 100% λευκασμένο
χημικό πολτό. Επιπλέον διευκρινίζεται να είναι Α’ Ποιότητας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Εσωτ. Διανομή:
Γραφείο Διοικητή 
Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών



3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ

1.  Εισαγωγή 

Η  προδιαγραφή  αυτή  αποσκοπεί  στον  καθορισμό  των  απαιτήσεων  για  την  προμήθεια  του  είδους
«καθαριστικό και απολυμαντικό λεκάνης» για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Το καθαριστικό και απολυμαντικό λεκάνης ορίζεται ως βιοκτόνο προϊόν για την απολύμανση επιφανειών
(Τύπος 2), όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V του Καν. 528/2012.

Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης το καθαριστικό και απολυμαντικό λεκάνης θα
αναφέρεται ως «προϊόν». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και  σε  άλλες  διατάξεις  της  ενωσιακής  και  εθνικής  νομοθεσίας  αφορά  και  τις  εκάστοτε  ισχύουσες
τροποποιήσεις τους.

2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος

2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

2.1.1. Το προϊόν θα πρέπει να παράγεται και να συσκευάζεται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

2.1.2. Η  παραγωγή  και  η  διάθεσή  του  προϊόντος  στην  αγορά  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  τα
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων.

2.1.3. Το προϊόν πρέπει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον Καν. 528/2012.

2.1.4. Το προϊόν πρέπει να έχει απολυμαντικές ιδιότητες, γρήγορη δράση και να είναι 

κατάλληλο για την λεκάνη.

2.1.5. Το προϊόν δεν θα πρέπει να είναι ερεθιστικό για το δέρμα.

2.1.6. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από 12 μήνες από
την ημερομηνία παράδοσης.

2.2. Μακροσκοπικά – Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά

2.2.1. Το προϊόν θα είναι σε υγρή μορφή, τύπου “παπί”.

2.2.2. Το προϊόν πρέπει να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή.

2.3. Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

2.3.1. Το προϊόν δεν πρέπει να είναι διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνη).

2.3.2. Οι περιεχόμενες δραστικές ουσίες στο προϊόν πρέπει να είναι καταχωρημένες στο παράρτημα I
του Καν. 528/2012.

2.3.3. Οι  ουσίες  για  τις  οποίες  υπάρχει  περιορισμός  χρήσης  στο  προϊόν  αναφέρονται  στον  Kαν.
528/2012.

 

3. Συσκευασία



3.1. Το προϊόν θα είναι συσκευασμένο σε ανακυκλώσιμη πλαστική φιάλη και θα κλείνει ερμητικά.

3.2. Το προϊόν θα διατίθεται σε συσκευασίες περιεχομένου τουλάχιστον 750 ml.

3.3. Οι προσυσκευασίες θα είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες, χωρίς ίχνη παραβίασης. Δε
θα πρέπει να έχουν σπασίματα ή ρωγμές, τρύπες και να εμφανίζουν διαρροή του προϊόντος.

3.4. Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου
βάρους και 

αντοχής για παλετοποίηση.

4. Επισημάνσεις

Στην  επισήμανση  του  προϊόντος  θα  περιέχονται  οι  υποχρεωτικές  πληροφορίες  που  απαιτείται  να
παρέχονται  στον  καταναλωτή  βάσει  των  διατάξεων  της  ενωσιακής  (Καν.  528/2012)  και  εθνικής
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) νομοθεσίας.

4.1. Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία

Επί  της  προσυσκευασίας  θα  πρέπει,  κατ’  ελάχιστον,  να  αναγράφονται  στην  ελληνική  γλώσσα  οι
ακόλουθες έντυπες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες:

• Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.

• Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα και η πλήρης διεύθυνση και αριθμός
τηλεφώνου 

του υπεύθυνου για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

• Η ονομαστική ποσότητα (ονομαστική μάζα ή ονομαστικός όγκος) του περιεχομένου.

• Η ταυτότητα κάθε δραστικής ουσίας και η συγκέντρωση της σε μετρικές μονάδες.

• Ο αριθμός έγκρισης που χορηγήθηκε από την αρμόδια αρχή (ΕΟΦ).

• Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του κατόχου αδείας.

• Ο τύπος παρασκευάσματος (π.χ. υγρό κ.λπ).

• Η χρήση για την οποία έχει εγκριθεί.

• Οδηγίες χρήσης και δοσολογία εκφραζόμενη σε μετρικές μονάδες.

• Στοιχεία πιθανών άμεσων ή έμμεσων ανεπιθύμητων παρενεργειών και οδηγίες πρώτης βοήθειας.

• Η φράση «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777».

• Ο αριθμός της παρτίδας παραγωγής ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση του
προϊόντος.

• Η ημερομηνία λήξης.

Σε περίπτωση που επί της συσκευασίας υπάρχουν επισημάνσεις σχετικά με κλινικούς, δερματολογικούς
και μικροβιολογικούς ελέγχους, οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένοι και τα



σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα, εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό.

4.2. Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία

Στην  εξωτερική  επιφάνεια  της  δευτερογενούς  συσκευασίας  θα  πρέπει  να  υπάρχει  επισήμανση  με  τα
παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:

 

4.1.1. Η επωνυμία του αναδόχου.

4.1.2. Η ονομασία πώλησης του προϊόντος.

4.1.3. Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.

4.1.4. Ο αριθμός της διακήρυξης.

5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι

Έλεγχοι κατά την παραλαβή

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό μέχρι 2% (στην
πλησιέστερη  ακέραια  μονάδα)  της  παραδοθείσας  ποσότητας  την  τήρηση  της  παραγράφου  2.1.7,  τα
μακροσκοπικά – οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2 και τις απαιτήσεις συσκευασίας και
επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4.1. και 4.2. αντίστοιχα.

Η  Υπηρεσία  που  διενεργεί  τον  διαγωνισμό  διατηρεί  ανά  πάσα  στιγμή  το  δικαίωμα  να  προβεί  σε
εργαστηριακούς  ελέγχους  των  παραδοθέντων  προϊόντων  μετά  από  νέα  δειγματοληψία,
συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της παραγράφου 6.(δ). Το είδος των εργαστηριακών ελέγχων και η
ποσότητα του δείγματος θα καθορίζονται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο του Εθνικού
Οργανισμού Φαρμάκων.  Το κόστος  των εργαστηριακών εξετάσεων και  τα δείγματα που λαμβάνονται
βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε
περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.

6.  Υποχρεώσεις Προμηθευτών

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά μία υπεύθυνη
δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω:

α)  έλαβε  γνώση  και  συμμορφώνεται  με  όλους  τους  όρους  των τεχνικών  προδιαγραφών  χωρίς  καμία
μεταβολή.

β)  εγγυάται  ότι  θα  αντικαταστήσει  όση  ποσότητα  του  προϊόντος  κριθεί  ως  ακατάλληλη  με  δικό  του
προσωπικό, μέσα και δαπάνες.

γ)  το  υπό  προμήθεια  είδος  συμμορφώνεται  με  τις  απαιτήσεις  του  Καν.  1907/2006  -  R.E.A.C.H.  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν
κριθεί  αναγκαίο,  να  ζητήσει  να  προσκομιστούν  δικαιολογητικά  τεκμηρίωσης  ή  να  διενεργηθούν
εργαστηριακές δοκιμές.
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