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ΘΕΜΑ:  ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε το ∆ιαγωνισµό ειδών καθαριότητας - ευ̟ρε̟ισµού, σάκων α̟ορριµµάτων 
και λοι̟ών  αναλώσιµων ειδών Παντο̟ωλείου για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων και των Νοµικών του 
Πρόσω̟ων, µε συστηµικό αριθµό ΕΣΗ∆ΗΣ : 38866,1. 
 

Σχετ. Το ερώτηµα της εταιρείας Ολοκληρωµένα συστήµατα καθαρισµού ΑΒΕΕΕ ̟ου αφορά  τον ανωτέρω 
διαγωνισµό.  
 

Σας  διευκρινίζουµε τα εξής : 

 

Όσον αφορά το 1ο ερώτηµα :  

Τµήµα 1: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α/Α 31. Σκού̟α µαλακή για αλουµινένιο κοντάρι (βεντάλια). 

Α/Α 32. Σκού̟α µαλακή δι̟λή για αλουµινένιο κοντάρι. 

Α/Α 34. Σκού̟α ̟λαστική µε σκληρή τρίχα χαλιών. 

Θέλετε να έχουν και κοντάρι µαζί ή µόνο τα ανταλλακτικό της σκού̟ας ; 

Α̟άντηση:  

Μόνο το ανταλλακτικό της σκού̟ας. 

 

Όσον αφορά το 2ο ερώτηµα :  

Τµήµα 6: ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ 

Α/Α 16. Κύ̟ελο µ̟οµ̟έ διάφανο  200ml (συσκευασία 50τεµ.) 

Θέλετε να έχει και κα̟άκι;  

Α̟άντηση: 

Να µην έχουν κα̟άκι. 



 

Όσον αφορά το 3ο ερώτηµα :  

Τµήµα 7: ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Α/Α 26. Σκού̟α µαλακή για αλουµινένιο κοντάρι (βεντάλια). 

Α/Α 28. Σκού̟α ̟λαστική µε σκληρή τρίχα χαλιών. 

Θέλετε να έχουν και κοντάρι µαζί ή µόνο τα ανταλλακτικό της σκού̟ας ; 

Α̟άντηση:  

Μόνο το ανταλλακτικό της σκού̟ας. 

 

Όσον αφορά το 4ο ερώτηµα :  

Τµήµα 8: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Α/Α 14. Σκού̟α µαλακή δι̟λή για αλουµινένιο κοντάρι.  

Θέλετε να έχει και κοντάρι µαζί ή µόνο τα ανταλλακτικό της σκού̟ας ; 

Α̟άντηση:  

Μόνο το ανταλλακτικό της σκού̟ας. 

 

Όσον αφορά το 5ο ερώτηµα :  

Τµήµα 9: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

Α/Α 4. Αφρολέξ µ̟άνιου δι̟λής όψης. 

 Τι ακριβώς είναι αυτό το είδος ̟ου θέλετε;  Είναι κά̟οιο αντιολισθητικό ̟ατάκι, σφουγγάρι ή κάτι άλλο ; 

Α̟άντηση:  

Σφουγγάρι. 

 

Α/Α 33. Σκού̟α µαλακή δι̟λή για αλουµινένιο κοντάρι.  

Θέλετε να έχει και κοντάρι µαζί ή µόνο τα ανταλλακτικό της σκού̟ας ; 

Α̟άντηση:  

Μόνο το ανταλλακτικό της σκού̟ας. 

 

Α/Α 36. Σύρµα ψιλό κουλούρα. Τι βάρος θέλετε να έχει το κάθε τεµάχιο;  

Α̟άντηση: 

Σύρµα ψιλό κουλούρα 1 κιλό 

 

Α/Α 49. Χαρτο̟ετσέτες λευκές 120 γρ., διάσταση 28χ28εκ. (συσκευασία 40 ̟ακέτων). 

Θέλετε το κάθε ̟ακέτο να έχει συγκεκριµένα τεµάχια χαρτο̟ετσέτες µέσα η αρκεί να είναι 120 γραµµάρια 

ανεξάρτητου τεµαχίων; Ε̟ίσης, ως µονάδα µέτρησης αναφέρετε « συσκευασία». Η τιµή ̟ροσφοράς µας θα 

αφόρα το ένα ̟ακέτο 120 γραµµάριων ή την συσκευασία ̟ου θα ̟εριέχει 40 ̟ακέτα των 120 γραµµάριων;  

Α̟άντηση: 

Το κάθε ̟ακέτο χαρτο̟ετσέτες ̟ρέ̟ει να είναι 120 γραµµαρίων, διάστασης 28χ28εκ, ανεξαρτήτου τεµαχίων. 

Η τιµή ̟ροσφοράς θα αφορά την συσκευασία  ̟ου θα ̟εριέχει 40 ̟ακέτα των 120 γραµµάριων. 

 



Όσον αφορά το 6ο ερώτηµα :  

Τµήµα 10 : ∆ΟΚΟΙΠΠ 

Α/Α 8. Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας µε κρόσι.  

Τι βάρος θέλετε να έχει η σφουγγαρίστρα ;  

Α̟άντηση: 

Βάρος σφουγγαρίστρας ̟ερί̟ου 300 µε 400 γρ. 

 

Α/Α 25. Λάστιχο ̟οτίσµατος (µέτρο). 

Τι διάµετρο θέλετε να έχει το λάστιχο;  Σε τι µήκος θα ̟αραδίδουµε (ενδεικτικά 10 µέτρα, 20 µέτρα);  

Α̟άντηση: 

Το λάστιχο να είναι 1/2" ίντσας. Το µήκος ̟αράδοσης µ̟ορεί να είναι α̟ό 20 µέτρα έως 50 µέτρα κατό̟ιν 

συνεννόησης µε την αρµόδια υ̟ηρεσία.    

 

Α/Α 48. Σύρµα χονδρό ανοξείδωτο κουζίνας. 

 Τι βάρος  θέλετε να έχει το κάθε σύρµα;  

Α̟άντηση: 

Το σύρµα χονδρό ανοξείδωτο κουζίνας να είναι  βάρους 15 γρ.  

 

Α/Α 63. Σκού̟α ̟λαστική µε σκληρή τρίχα χαλιών 

Θέλετε να έχει και κοντάρι µαζί ή µόνο τα ανταλλακτικό της σκού̟ας ; 

Α̟άντηση:  

Μόνο το ανταλλακτικό της σκού̟ας. 

 

Α/Α 67. Κοντάρι αλουµινένιο για σφουγγαρίστρα κατασκευασµένη α̟ό βαµβάκι  και κυτταρίνη. 

Θέλετε το κοντάρι να είναι για οικιακού τύ̟ου σφουγγαρίστρα, δηλαδή βιδωτό µε ̟άσο ή θέλετε να είναι 

για ε̟αγγελµατικού τύ̟ου σφουγγαρίστρα, δηλαδή µε δαγκάνα συγκράτησης σφουγγαρίστρας ;  

Α̟άντηση: 

Το κοντάρι να είναι  βιδωτό. 

 

Α/Α 74. Συσκευή ε̟ιτοίχια για χαρτο̟ετσέτες 27χ22χ13εκ.  

Μή̟ως το όρθρο είναι συσκευή για χειρο̟ετσέτες ( ενδεικτικά  για το είδος Α/Α 99 Χειρο̟ετσέτα λευκή );  

Α̟άντηση: 

Το σωστό είναι συσκευή ε̟ιτοίχια για χειρο̟ετσέτες 27χ22χ13εκ. και όχι συσκευή ε̟ιτοίχια για 

χαρτο̟ετσέτες 27χ22χ13εκ., ό̟ως εκ ̟αραδροµής αναφέρετε στη ∆ιακήρυξη. 

 

Όσον αφορά το 7ο ερώτηµα :  

Τµήµα: 11:  ΚΕΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ 

Α/Α 11. Σφουγγαρίστρα µε ̟λαστικό κοντάρι και ̟έλµα 400γρ. βαµβακερή.  

Θέλετε οικιακού τύ̟ου σφουγγαρίστρα, δηλαδή βιδωτή µε ̟άσο  ή θέλετε να είναι  ε̟αγγελµατικού τύ̟ου 

σφουγγαρίστρα, δηλαδή ραφτή  για δαγκάνα συγκράτησης σφουγγαρίστρας ;  



Α̟άντηση: 

Η σφουγγαρίστρα να είναι βιδωτή µε ̟άσο. 

 

 

Όσον αφορά το 8ο ερώτηµα :  

Τµήµα 12 : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

Α/Α 13.  Σκού̟ες δί̟λες ̟ολυτελείας. 

Θέλετε να έχει το κοντάρι µαζί ή µόνο το ανταλλακτικό; 

Α̟άντηση: 

Μόνο το ανταλλακτικό της σκού̟ας. 

 

A/A 17.  Φαράσι µε µακρύ χέρι µε κλι̟ς κουµ̟ώνει στο κοντάρι. 

Θέλετε φαράσι µε σκου̟άκι  ή φαράσι µε κοντάρι;  

Α̟άντηση:  

Φαράσι µε κοντάρι. 

 

Όσον αφορά το 9ο ερώτηµα :  

Τµήµα 13: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

Α/Α 4. Θήκη για υγρό σα̟ούνι χεριών, διαφανή ̟λαστική µε αντλία (σα̟ουνοθήκη) χωρητικότητας 500 γρ. 

Θέλετε σα̟ουνοθηκή τοίχου ή µ̟ουκάλι µε αντλία για το̟οθέτηση σε ̟άγκο; 

Α̟άντηση:  

Για το̟οθέτηση σε ̟άγκο. 

 

Α/Α 6. Καλάθι 5 λίτρων ̟λαστικό µε κα̟άκι. 

Θέλετε να έχει και ̟εντάλ (̟οδοκίνητο άνοιγµα); 

Α̟άντηση:   

Να µην έχει  ̟εντάλ. 

 

Α/Α 8.Κουβάς Σφουγγαρίσµατος. 

Θέλετε να έχει στίφτη µαζί ή µόνο τον κουβά 

Α̟άντηση:  

Μόνο τον κουβά. 

 

Α/Α 26. Σκού̟α βεντάλια 

Α/Α 27. Σκού̟α ΖΙΚ-ΖΙΚ . 

Θέλετε να έχουν και κοντάρι µαζί ή µόνο τα ανταλλακτικό της σκού̟ας ; 

Α̟άντηση:  

Μόνο το ανταλλακτικό της σκού̟ας. 

 

Α/Α 32. Σφουγγαρίστρα νηµάτινη 300γρ.  



Θέλετε οικιακού τύ̟ου σφουγγαρίστρα, δηλαδή βιδωτή µε ̟άσο  ή θέλετε να είναι  ε̟αγγελµατικού τύ̟ου 

σφουγγαρίστρα, δηλαδή ραφτή  για δαγκάνα συγκράτησης σφουγγαρίστρας ;  

Α̟άντηση: 

Η σφουγγαρίστρα να είναι βιδωτή µε ̟άσο. 

 

 
 
 
 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ 
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