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ΘΕΜΑ: Ζητούμενες Διευκρινήσεις  1 
 

Όσον αφορά τις διευκρινήσεις που ζητήσατε με μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έλαβαν αρ.πρωτ. 6416, 6417/12-5-2021, σας ενημερώνουμε τα εξής: 

 

Ερώτημα 1ο :  

α) Ζητάτε Κοντάρι αλουμινίου επαγγελματικής σφουγγαρίστρας/παρκετέζας. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές του είναι: Κοντάρι αλουμινίου ειδικό για να εφαρμόζει στη δαγκάνα της 

επαγγελµατικής σφουγγαρίστρας και της παρκετέζας που αναφέρονται στην παρούσα 

μελέτη, μήκους 1,30 εκ. τουλάχιστον 

 

β) Ζητάτε Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική για καρότσι, 400 γρμ. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές είναι: Επαγγελµατική σφουγγαρίστρα 400 γρ. (ανταλλακτικό) από 

βαµβάκι, µε εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει 

χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να 

εφαρμόζει απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 

Το ερώτημα είναι: δεν ζητάτε την κεφαλή – δαγκάνα της επαγγελματικής σφουγγαρίστρας 

για να συνδεθούν τα δύο είδη. Μήπως πρέπει να συμπεριλάβουμε στο κοντάρι και την 

δαγκάνα; ή στην επαγγελματική σφουγγαρίστρα να συμπεριλάβουμε δαγκάνα; 

 
Απάντηση: η δαγκάνα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κοντάρι. 
 
Ερώτημα 2ο : Στις τεχνικές προδιαγραφές ζητάτε δύο ειδών γάντια λατέξ, ένα με πούδρα και 

ένα χωρίς πούδρα. Πείτε μας σε ποιες ομάδες θα είναι με πούδρα και σε ποιες χωρίς πούδρα, 

διότι δεν είναι διακριτό που ζητούνται γάντια με πούδρα και που χωρίς. 

Απάντηση: στο Πάράρτημα ΙΙ της διακήρυξης αρ.πρωτ. 78/6083/6-5-2021 που αφορά 

στις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών εκ παραδρομής περιγράφονται τα είδη Γάντια Latex 

οικιακής χρήσης συσκ. 100 τμχ δύο φορές, την μία με τεχνικά γνωρίσματα ως Γάντια 



λαστιχένια μιας χρήσης με πούδρα εσωτερικά. Προστατεύουν το χέρι, εφαρμόζουν 

εύκολα και προσφέρουν άνεση. Σήμανση CE,AQL 1.5. σε διάφορα μεγέθη (S, M, L)  και 

μία ως Γάντια λαστιχένια μιας χρήσης χωρίς πούδρα εσωτερικά. Προστατεύουν το χέρι, 

εφαρμόζουν εύκολα και προσφέρουν άνεση. Σήμανση CE,AQL 1.5. σε διάφορα μεγέθη 

(S, M, L). 

Όπου ζητούνται γάντια λατέξ αυτά είναι Γάντια λαστιχένια μιας χρήσης με πούδρα 

εσωτερικά. 
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