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Θέμα:  Διευκρινίσεις  σχετικά με 

Σ.Σ. Κήπων – Καστανέων 
Μακεδονίας – Θράκης, για το χρονικό
(διακήρυξη αρ. 1/2018,18

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ στο άρθρο 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στην υποπαράγραφο 4.4 Περιεχόμενο προσφορών , στα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής 
τεχνικής προσφοράς. ‘Δ)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/198
στον ως άνω πίνακα συμμόρφωσης, ψηφιακά υπογεγραμμένη, σχετικά με τα είδη καθαρισμού στην οποία 
δηλώνεται ότι:  
- Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό 
(ΕΚ)1272/2008, όπως ισχύει.  
- Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού CLP(Κανονισμός 
1272/2008ΕΚ), όπως ισχύει.  
- Όλα τα απορρυπαντικά προϊόντα έχο
- Όλα τα απορρυπαντικά προϊόντα φέρουν στις ετικέτες τις φράσεις : «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο 
Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777» 
Ε) Τέλος, και σε περίπτωση που γίνεται αναφορά από τον προσφέρ
Συμμόρφωσης , θα υποβληθούν τα σχετικά με τις πιστοποιήσεις έγγραφα, τεχνικά φυλλάδια κ.τ.λ. 
Ειδικά για τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που τυχόν υποβληθούν, αυτά θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή από τον εκδότη τους. Σε αντί
και θα γίνονται δεκτά απλά φωτοαντίγραφα τους τα οποία όμως υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού 
οίκου.  
Να μας διευκρινίσετε αν είναι υποχρεωτική η αναφορά στον πίνακα συμμόρφωσης αναλυτικής κατάστασης για τα 
απορρυπαντικά προϊόντα ( μάρκα προϊόντος , κα
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η αναφορά σε συγκεκριμένες μάρκες απορρυπαντικών καθώς και η υποβολή τεχνικών 
φυλλαδίων δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που υπάρχει παραπομπή στον πίνακα 
συμμόρφωσης σε τεχνικά φυλλάδι
υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα
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χετικά με τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους 

Καστανέων -Ορμένιου χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θράκης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31

18PROC003072411) 

Αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ στο άρθρο 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στην υποπαράγραφο 4.4 Περιεχόμενο προσφορών , στα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής 
τεχνικής προσφοράς. ‘Δ)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/198
στον ως άνω πίνακα συμμόρφωσης, ψηφιακά υπογεγραμμένη, σχετικά με τα είδη καθαρισμού στην οποία 

Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό 

ι κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού CLP(Κανονισμός 

Όλα τα απορρυπαντικά προϊόντα έχουν γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στο Κέντρο Δηλητηριάσεων . 
Όλα τα απορρυπαντικά προϊόντα φέρουν στις ετικέτες τις φράσεις : «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο 

7793777»  
Ε) Τέλος, και σε περίπτωση που γίνεται αναφορά από τον προσφέροντα σε αυτά στον Πίνακα 
Συμμόρφωσης , θα υποβληθούν τα σχετικά με τις πιστοποιήσεις έγγραφα, τεχνικά φυλλάδια κ.τ.λ. 
Ειδικά για τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που τυχόν υποβληθούν, αυτά θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα απαιτηθεί η επικύρωσή τους από δικηγόρο 
και θα γίνονται δεκτά απλά φωτοαντίγραφα τους τα οποία όμως υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού 

Να μας διευκρινίσετε αν είναι υποχρεωτική η αναφορά στον πίνακα συμμόρφωσης αναλυτικής κατάστασης για τα 
απορρυπαντικά προϊόντα ( μάρκα προϊόντος , κατασκευαστής , κλπ) καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια αυτών.

Η αναφορά σε συγκεκριμένες μάρκες απορρυπαντικών καθώς και η υποβολή τεχνικών 
φυλλαδίων δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που υπάρχει παραπομπή στον πίνακα 
συμμόρφωσης σε τεχνικά φυλλάδια, αυτά θα συνυποβληθούν υποχρεωτικά (είναι δυνατόν να 
υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του μέρους Α’ της 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΜΘ   

Θεσσαλονίκη  11/06/2018  
οικ. 34827 

                                                                                             
τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους 
Ορμένιου χωρικής αρμοδιότητας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

2019 έως 31-12-2020 

Αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ στο άρθρο 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στην υποπαράγραφο 4.4 Περιεχόμενο προσφορών , στα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής – 
τεχνικής προσφοράς. ‘Δ)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία προβλέπεται 
στον ως άνω πίνακα συμμόρφωσης, ψηφιακά υπογεγραμμένη, σχετικά με τα είδη καθαρισμού στην οποία 

Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό 

ι κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού CLP(Κανονισμός 

υν γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στο Κέντρο Δηλητηριάσεων .  
Όλα τα απορρυπαντικά προϊόντα φέρουν στις ετικέτες τις φράσεις : «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο 

οντα σε αυτά στον Πίνακα  
Συμμόρφωσης , θα υποβληθούν τα σχετικά με τις πιστοποιήσεις έγγραφα, τεχνικά φυλλάδια κ.τ.λ.  
Ειδικά για τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που τυχόν υποβληθούν, αυτά θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή 

θετη περίπτωση δεν θα απαιτηθεί η επικύρωσή τους από δικηγόρο 
και θα γίνονται δεκτά απλά φωτοαντίγραφα τους τα οποία όμως υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού 

Να μας διευκρινίσετε αν είναι υποχρεωτική η αναφορά στον πίνακα συμμόρφωσης αναλυτικής κατάστασης για τα 
τασκευαστής , κλπ) καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια αυτών. 

Η αναφορά σε συγκεκριμένες μάρκες απορρυπαντικών καθώς και η υποβολή τεχνικών 
φυλλαδίων δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που υπάρχει παραπομπή στον πίνακα 

α, αυτά θα συνυποβληθούν υποχρεωτικά (είναι δυνατόν να 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του μέρους Α’ της 
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διακήρυξης 01/18) και θα «πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τον εκδότη τους. Σε 
αντίθετη περίπτωση δεν θα απαιτηθεί η επικύρωσή τους από δικηγόρο και θα γίνονται δεκτά απλά 
φωτοαντίγραφα τους τα οποία όμως υποχρεωτικά θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του 
κατασκευαστικού οίκου».  
 
 
 
 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 
 

                    
                                                                 Μελέτιος Μιχαηλίδης 
 
 
 
 

    
 


		2018-06-11T17:01:30+0300
	ADMT D/NSI OIKONOMIKOU
	ELENI AVRAMIDOU
	AKRIVES ANTIGRAFO




