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Θέμα : «Διευκρινίσεις στο πλαίσιο του Διαγωνισμού,
Υλικών Καθαριότητας – Σάκων απορριμμάτων 

αριθμ. 3888/1-3-2021 εγγράφου από την εταιρεία «Αφοι Πανόπουλοι Α.Β.Ε.Ε. 
 
ΟΜΑΔΑ 2 – ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ
διευκρινήσεις στην ΟΜΑΔΑ 2 – ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ από την εταιρεία με δ.τ. «ΠΑΝΧΑΡΤ» 
Α.Β.Ε.Ε. 

� Ερώτημα – Παρατήρηση 1: «Στον σάκο απορριμμάτων με διάσταση 70Χ110 ζητάτε η κάθε πιέτα 10 cm 

(10+10= 20 cm) οπότε η βάση βγαίνει 50 cm και όχι 40cm όπως αναγράφεται.

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το είδος των σάκων με διαστάσεις 70Χ110 

περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών ότι «…………

του ορθού «….το πλάτος τους στη βάση θα είναι 50
 

� Ερώτημα – Παρατήρηση 2: «Στον σάκο απορριμμάτων με διάσταση 

ενώ το σωστό θα ήταν να είναι 10 

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το είδος των σάκων με διαστάσεις 

 

Διευκρινίσουμε, ότι στο ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
35.6635.0001 για την ΟΜΑΔΑ 2 – ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ αναγράφεται εκ παραδρομής 
αντί της ορθής διάστασης 80Χ110. 
 
 

 

     Χαϊδάρι: 02/03

     Αριθ. Πρωτ.:3888

του Διαγωνισμού, Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 3229/19-02

Σάκων απορριμμάτων – Ειδικών Απολυμαντικών – Μικροεργαλείων χειρός

εγγράφου από την εταιρεία «Αφοι Πανόπουλοι Α.Β.Ε.Ε. – ΠΑΝΧΑΡΤ»

ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3888/01-03-2021 εισερχόμενο έγγραφο για 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ από την εταιρεία με δ.τ. «ΠΑΝΧΑΡΤ» 

Στον σάκο απορριμμάτων με διάσταση 70Χ110 ζητάτε η κάθε πιέτα 10 cm 

cm) οπότε η βάση βγαίνει 50 cm και όχι 40cm όπως αναγράφεται.

Σας ενημερώνουμε ότι για το είδος των σάκων με διαστάσεις 70Χ110 εκ παραδρομής
περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών ότι «…………το πλάτος τους στην βάση θα είναι 40

«….το πλάτος τους στη βάση θα είναι 50cm». 

Στον σάκο απορριμμάτων με διάσταση 55Χ60 

ενώ το σωστό θα ήταν να είναι 10 cm για να βγαίνει η βάση 40cm όπως αναγράφεται.

Σας ενημερώνουμε ότι για το είδος των σάκων με διαστάσεις 55Χ60 η πιέτα είναι 10cm

ιευκρινίσουμε, ότι στο ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τους δύο Κωδικούς 20.6635.0004 και 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ αναγράφεται εκ παραδρομής 

Η ΑΝΑΠ/ΤΡΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
 

ΚΛΗΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

03/2021 

888 

02-2021 με τίτλο «Προμήθεια 

Μικροεργαλείων χειρός» κατόπιν του υπ’ 
ΠΑΝΧΑΡΤ» 

2021 εισερχόμενο έγγραφο για 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ από την εταιρεία με δ.τ. «ΠΑΝΧΑΡΤ» - Αφοι Πανόπουλοι 

Στον σάκο απορριμμάτων με διάσταση 70Χ110 ζητάτε η κάθε πιέτα 10 cm 

cm) οπότε η βάση βγαίνει 50 cm και όχι 40cm όπως αναγράφεται.» 

εκ παραδρομής αναγράφεται στην 

το πλάτος τους στην βάση θα είναι 40cm (εκατοστά)» αντί 

ζητάτε η κάθε πιέτα 5 cm 

όπως αναγράφεται.» 

cm. 

για τους δύο Κωδικούς 20.6635.0004 και 
ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ αναγράφεται εκ παραδρομής διάσταση 85Χ110 


