
 

 

Σχόλια  

Όνομα 
ΠΕΤΡΟΣ 

ΧΑΡ. 

ΚΟΣΜΙΔΗ

Σ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

Email 
info@pcosmidis.g

r 

Άρθρο Δηµόσια 

Διαβούλευση 

Τεχνικών 

Προδιαγραφών 

για την προμήθεια 

«ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Σ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

(CPV 39833000-0, 

39831000-0, 

39713000-0) 

Ημ/νία 
24/04/201

8 

Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Υπόψη: Τμήμα Προμηθειών – κα. Α. 

Κωτούλα Θέμα: ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

(CPV 39833000-0, 39831000-0, 39713000-0). Αξιότιμες 

Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, Λάβαμε γνώση της Δημόσιας 

Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών των ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(CPV 39833000-0, 39831000-0, 39713000-0) όπως 

συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή και έχουμε να 

κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΠΕΔΩΝ, 

ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ 

ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ Λόγω έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών 

προτείνουμε τα εξής: Περιστροφική μηχανή υγρού 

καθαρισμού δαπέδων, μοκετών και γυαλίσματος 

δαπέδων. Με τεχνολογία κυλινδρικής βούρτσας, δύο 
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ταχυτήτων, διάμετρος βούρτσας 40-45εκ. Να 

περιλαμβάνει εξαρτήματα για κάθε προοριζόμενη χρήση 

(βούρτσες, δίσκους κλπ.). Με αφροπαραγωγό για τον 

στεγνό καθαρισμό χαλιών – μοκετών. Με δοχείο νερού. 

Με χειρολαβή ρυθμιζόμενου ύψους. Με αντικραδασμικό 

σύστημα για την προστασία του χρήστη. 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ, 2000W ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

ΘΟΡΥΒΟΥ Λόγω έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών 

προτείνουμε τα εξής: Απορροφητήρας υγρών – σκόνης, 

συνολικής ισχύος ≥ 2.000 W, κάδου χωρητικότητας ≥ 60 

lt, στάθμη θορύβου ≤ 70 dbA, με υφασμάτινο φίλτρο 

ΤΡΟΛΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ 

ΧΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΝΙΩΝ Λόγω έλλειψης 

τεχνικών προδιαγραφών προτείνουμε τα εξής: Τρόλεϊ 

καθαριστριών με τα εξής χαρακτηριστικά: Βάση μεγάλη 

πλαστική με ρόδες, 2 κάθετα χωρίσματα πλαστικά, 3 

τοίχοι εξωτερικοί, πόρτα ασφαλείας για τη σακούλα 

σκουπιδιών, 2 στηρίγματα κονταριών, 1 γάντζο, λεκάνη 

κορυφής κεντρική, προφίλ πλαϊνό για την κεντρική 

λεκάνη κορυφής, 4 κάδοι 4L (μπλε, κόκκινος, κίτρινος, 

πράσινος), στήριγμα σακούλας σκουπιδιών 150L με 

λαβή χειριστή, καπάκι σακούλας σκουπιδιών 150L, 

πλαστικός διαχωριστήρας σακούλας σκουπιδιών, 

συρτάρι κεντρικό με κούμπωμα, πόρτα με κλείδωμα, 2 

κάδοι προεμποτισμού 20 λίτρων έκαστος (μπλε & 

κόκκινος) με καπάκι Ενδεικτικές διαστάσεις: 

120x60x115cm ±10% ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΥΒΑ 

ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ 

ΚΑΙ ΜΕ 4 ΡΟΔΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΛΑΒΗ 

ΚΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΥΒΑΔΕΣ 25LIT. 

Σημείωση: Η μεταλλική βάση σκουριάζει, οπότε 

προτείνεται πλαστικός σκελετός Προτείνουμε να 

εμπλουτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: 

Συνολικής χωρητικότητας 50lt (2x25) με δύο κάδους 

(μπλε & κόκκινος) για το διαχωρισμό του βρώμικου 

νερού από το καθαρό, κατασκευασμένοι από 

πολυπροπυλένιο. Οι κάδοι και η πρέσα να είναι 

αποσπώμενοι από τη βάση για τον εύκολο ανεφοδιασμό 

και το άδειασμά τους. Με εύχρηστες ρόδες και 

εργονομική πλαστική λαβή. Να διατίθενται 

ανταλλακτικά για όλα τα μηχανικά μέρη της πρέσας, να 

είναι ανθεκτικό στην καταπόνηση. Ενδεικτικές 

διαστάσεις: 70 x 40 x 90 ±10% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 

ΜΕ ΚΑΔΟ, ΜΕ ΡΟΔΕΣ, ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, 1800-2000W ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ 



ΤΥΠΟΥ Σημείωση: Οι επαγγελματικές σκούπες έχουν 

συνήθως ισχύ κάτω από 1.500 W ώστε να λειτουργούν 

συνεχώς χωρίς επιβάρυνση του μοτέρ. Προτείνουμε να 

εμπλουτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: 

Ηλεκτρική σκούπα, συνολικής ισχύος ≥ 1.300 W, κάδου 

χωρητικότητας ≥ 12 lt, στάθμη θορύβου ≤ 70 dbA, με 

υφασμάτινο φίλτρο και σακούλα συλλογής ΣΚΟΥΠΕΣ 

ΠΑΝΕΤΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ Λόγω έλλειψης τεχνικών 

προδιαγραφών προτείνουμε τα εξής: Τελάρο πανέτας 

60cm για σύστημα Velcrο. Κοντάρι ανοδιωμένου 

αλουμινίου 150εκ. ±10% ΠΑΝΕΤΕΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Προτείνουμε να εμπλουτιστούν οι 

τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: Πανέτες απομάκρυνσης 

σκόνης δαπέδων, 60cm, προεμποτισμένες, μιας χρήσης 

Καθώς οι πανέτες απομάκρυνσης σκόνης θέλουν άλλο 

τελάρο, προτείνουμε να προστεθεί το είδος: ΤΕΛΑΡΟ 

ΠΑΝΕΤΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ – ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Τελάρο πανέτας 

απομάκρυνσης σκόνης, 60cm με εγκοπές. Κατάλληλο για 

να συνδυάζεται με τα εμποτισμένα με ορυκτέλαιο 

πανάκια. Κοντάρι ανοδιωμένου αλουμινίου 150εκ. ±10% 

ΠΑΝΕΤΕΣ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ 

ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ Προτείνουμε να 

εμπλουτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: 

Πανέτες μικροϊνών για σύστημα Velcrο 60cm, με κρόσια 

για επίμονους ρύπους και πατώματα με αρμούς, σε 

χρώματα μπλε και κόκκινο, πολλαπλών χρήσεων και 

υψηλής αντοχής, πλενόμενες στο πλυντήριο έως 90°C. 

ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 35CM 

Λόγω έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών προτείνουμε τα 

εξής: Τα γουνάκια να είναι κατασκευασμένα από 

μικροΐνες. Να διαθέτουν πολύ μικρά νήματα για την 

αποφυγή απωλειών κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. 

Χωρίς λάτεξ. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από 

συμπολυμερές πολυπροπυλένιο και ανακυκλώσιμο. Η 

βάση να έχει χωρίσματα τα οποία συγκρατούν το 

διάλυμα καθαρισμού όταν βυθιστούν σε αυτό και να το 

αποδίδουν σταδιακά κατά τη διάρκεια της εργασίας. Να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τηλεσκοπικά κοντάρια. 

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΕΩΣ 

ΤΥΠΟΥ, ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 

Προτείνουμε να εμπλουτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές 

ως εξής: Κάδος τροχήλατος για μεταφορά αποβλήτων, 

90L, με καπάκι και πετάλι, 2 ρόδες, από πολυπροπυλένιο 

(άρα αντιμαγνητικά), εργονομικού σχεδιασμού. Να 



υπάρχουν διαθέσιμα καπάκια σε διάφορα χρώματα για 

διαχωρισμό αποβλήτων. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΕΑΑΜ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 80Χ100 (300ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ) 

Λόγω έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών προτείνουμε τα 

εξής: Διαστάσεις: 80Χ100cm ±3% Υλικό: 100% παρθένο 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), ελεύθερο 

εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία 

στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ Χρώμα: Κίτρινο 

Εκτύπωση: Ναι, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη 

διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων ΚΥΑ 

146163/2012 Κορδόνι: Ναι Πάχος: 35μ ±3% Βάρος: 58 

γρ. ±3% Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο Συσκευασία: Σε 

ρολό ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΑΑΜ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 80Χ60 (300ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ) Λόγω 

έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών προτείνουμε τα εξής: 

Διαστάσεις: 60Χ80cm ±3% Υλικό: 100% παρθένο 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), ελεύθερο 

εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία 

στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ Χρώμα: Κίτρινο 

Εκτύπωση: Ναι, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη 

διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων ΚΥΑ 

146163/2012 Κορδόνι: Ναι Πάχος: 35μ ±3% Βάρος: 35 

γρ. ±3% Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο Συσκευασία: Σε 

ρολό ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ 60Χ80 

(500ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 

Προτείνουμε να εμπλουτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές 

ως εξής: Διαστάσεις: 60Χ80cm ±3% Υλικό: 100% 

παρθένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 

ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, 

ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ 

Πάχος: 20μ ±3% Βάρος: 18 γρ. ±3% Μονάδα μέτρησης: 

τεμάχιο Συσκευασία: Χύμα διπλωμένες ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΜΑΥΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ 50Χ50 (3000ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Προτείνουμε να 

εμπλουτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: 

Διαστάσεις: 50Χ50cm ±3% Υλικό: 100% παρθένο 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), ελεύθερο 

εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία 

στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ Πάχος: 8μ ±3% 

Βάρος: 3,8 γρ. ±3% Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Συσκευασία: Σε ρολό ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 

ΜΕΓΑΛΕΣ 80Χ100 (500ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Προτείνουμε να εμπλουτιστούν οι 

τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: Διαστάσεις: 80Χ100cm 

±3% Υλικό: 100% παρθένο πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE), ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων, 



όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα 

σκουπίδια κλπ Πάχος: 20μ ±3% Βάρος: 30 γρ. ±3% 

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο Συσκευασία: Χύμα 

διπλωμένες ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 100Χ120 (400ΤΕΜ/ΚΙΒΩΤΙΟ) ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Προτείνουμε να 

εμπλουτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: 

Διαστάσεις: 100Χ120cm ±3% Υλικό: 100% παρθένο 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), ελεύθερο 

εμφανών ελαττωμάτων, όπως σκισίματα, ανομοιομορφία 

στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ Πάχος: 30μ ±3% 

Βάρος: 68 γρ. ±3% Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο 

Συσκευασία: Χύμα διπλωμένες ΠΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ (DUST MOP) 

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ Λόγω έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών 

προτείνουμε τα εξής: Ανταλλακτικό πανί ξεσκονίσματος 

δαπέδου (dust mop), βαμβακερό, διαστάσεων 60cm 

Ανταλλακτικό πανί ξεσκονίσματος δαπέδου (dust mop), 

βαμβακερό, διαστάσεων 80cm ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500GR 

(+/-10%) ΧΗΜΙΚΟΣ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ, 

ΠΛΗΡΩΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ, ΜΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ Προτείνουμε να εμπλουτιστούν 

οι τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: Χαρτί υγείας από 

100% λευκασμένο χημικό πολτό, πλήρως υδατοδιαλυτό, 

2 φύλλων, βάρους ρολού 500gr ± 10%, λευκού 

χρώματος, μήκος ρολού τουλάχιστον 150 μέτρων, 

διαμέτρου ρολού έως 24 εκατ., ύψους ρολού έως 10 

εκατ. Η συσκευασία των προϊόντων να είναι σύμφωνη με 

το άρθρο 65 της ΥΑ 91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017) 

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 140GR (+/-10%) 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΤΟΣ, ΠΛΗΡΩΣ 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΣ 

Προτείνουμε να εμπλουτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές 

ως εξής: Χαρτί υγείας από 100% λευκασμένο χημικό 

πολτό, πλήρως υδατοδιαλυτό, 2 φύλλων, βάρους ρολού 

140gr ± 10%, λευκού χρώματος, μήκος ρολού 

τουλάχιστον 10 μέτρων. Η συσκευασία των προϊόντων 

να είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 της ΥΑ 91354 (ΦΕΚ 

2983/Β/30.08.2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων 

Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

25Χ10CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 400 

ΦΥΛΛΩΝ/ΠΑΚΕΤΟ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ, ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΕ 

ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 4000 ΦΥΛΛΩΝ/ΚΟΥΤΙ (400 

ΦΥΛΛΑ/ΠΑΚΕΤΟ) Προτείνουμε να εμπλουτιστούν οι 



τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: Χειροπετσέτες ζικ-ζακ, 

200 διπλά φύλλα ανά πακέτο λευκές επαγγελματικού 

τύπου, από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, μαλακές 

και απορροφητικές, 2 φύλλων, διαστάσεων 25x10 cm 

αναδιπλούμενες τουλάχιστον και βάρος πακέτου 360-400 

gr. Η συσκευασία των προϊόντων να είναι σύμφωνη με το 

άρθρο 65 της ΥΑ 91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017) 

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). ΧΛΩΡΙΝΗ 4,5%-5,5% ΔΙΑΛΥΜΑ 

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΟΧΙ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 

ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Προτείνουμε να 

εμπλουτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: Να 

περιέχει λευκαντικούς- απολυμαντικούς παράγοντες με 

βάση το ενεργό χλώριο, υποχλωριώδες νάτριο 5-6%. 

συσκευασία έως 5 λίτρα. Να φέρει έγκριση από τον 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ. ) και καταχώρηση 

στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ). Η 

απολυμαντική δράση του προϊόντος να τεκμηριώνεται με 

ανεξάρτητες μελέτες και να κατατεθούν. Να κατατεθεί το 

τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η καταχώρηση στο 

Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ), η άδεια Ε.Ο.Φ. και το Δελτίο 

Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 

1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον 

κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προτείνουμε να 

εμπλουτιστούν οι τεχνικές προδιαγραφές ως εξής: Να 

είναι συμπυκνωμένο όξινο καθαριστικό µε βάση το 

κιτρικό οξύ για χώρους υγιεινής, για καθημερινή χρήση 

και κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που είναι 

ανθεκτικές στο νερό. Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, 

και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη 

υγιεινής, κατάλληλο για περιοχές µε σκληρά νερά. 

Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από 

βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να 

καθαρίζει χωρίς να αφήνει γραµµές, συμβατό στην 

χρήση με χρώμιο και ανοξείδωτο χάλυβα. Να αφήνει 

ευχάριστο άρωµα. Να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο 

για τους χρήστες ( ερεθιστικό, διαβρωτικό κ.λπ ). Να 

δίνεται η δοσολογία χρήσης. Συσκευασία έως 5 λίτρα με 

δοσομετρική αντλία. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο 

του προϊόντος, η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ), και 

το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία 

Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον 

κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. ΠΑΝΕΤΕΣ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Λόγω 

έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών προτείνουμε τα εξής: 



Πανέτες απομάκρυνσης σκόνης δαπέδων, 60cm, 

προεμποτισμένες, μιας χρήσης ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ Λόγω 

έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών προτείνουμε τα εξής: 

Υγρό συμπυκνωμένο καθαριστικό γενικής χρήσης με 

ουδέτερο pH. Για χρήση σε όλες τις επιφάνειες που είναι 

ανθεκτικές στο νερό. Να είναι μίγμα ανιονικών και μη 

ιονικών τασιενεργών με προσθήκη υψηλής 

περιεκτικότητας σε αλκοόλη (≥ 10% ) για 

αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των ανθεκτικών 

επιφανειών με ταυτόχρονο γρήγορο στέγνωμα χωρίς ίχνη 

και σημάδια. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να δίνεται η 

δοσολογία χρήσης. Συσκευασία έως 5 λίτρα με 

δοσομετρική αντλία. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο 

του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ), και το 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία 

Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον 

κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Επιπροσθέτως των 

παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών και στα πλαίσια 

διευκόλυνσης της επιτροπής αξιολόγησης προτείνουμε 

να συμπεριληφθούν και οι κάτωθι ειδικοί όροι, οι οποίοι 

στην ουσία θα τεκμηριώνουν την συμμόρφωση τόσο των 

προϊόντων όσο και των εργοστασίων κατασκευής με τις 

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές αλλά και την 

εναρμόνιση αυτών με την κείμενη Ελληνική και 

κοινοτική νομοθεσία περί κυκλοφορίας. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Να κατατεθούν από 

τους συμμετέχοντες επί ποινής απόρριψης τα κάτωθι: 1. 

Πιστοποιητικό διασφάλισης του προμηθευτή κατά ISO 

9001 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας. 

2. Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό 

σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 9001 και Πιστοποιητικό σε ισχύ 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σύμφωνα με 

το πρότυπο ISO 14001. 3. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση 

Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης 

Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο 

Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α) σε εναρμόνιση με 

την Κοινοτική Οδηγία 94/62/EEC όπως έχει 

ενσωματωθεί με την Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 

2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το πιστοποιητικό 

εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή 

Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα 

Ανακύκλωσης Συσκευασιών. 3. Να δηλώσουν τη χώρα 

προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής των 

προσφερόμενων ειδών καθώς και τον κωδικό 



εργοστασίου του προσφερόμενου προϊόντος. 4. 

Αναλυτικό φυλλάδιο του προϊόντος καθώς και οι οδηγίες 

του στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για 

εισαγόμενο προϊόν. 5. Κατά περίπτωση (απορρυπαντικά, 

απολυμαντικά, καλλυντικά) άδειες κυκλοφορίας των 

προϊόντων Ε.Ο.Φ, Ε.Μ.Χ.Π, CPNP κλπ. όπως ορίζει η 

Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 6. Για όσα 

προϊόντα απαιτείται τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας -

MSDS- στα Ελληνικά σύμφωνα με την 1907/2006ΕΕ 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τον κανονισμό 

1272/2008 ΕΚ CLP. 7. Ετικέτες των χημικών προϊόντων 

με την επισήμανση σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 

1272/2008 ΕΚ CLP. 9. Να αναγράφουν τη δοσολογία 

χρήσης. Εάν το προϊόν είναι συμπυκνωμένο, να 

συνοδεύεται, δωρεάν, από σύστημα εύκολης μέτρησης 

της δόσης με δοσομετρητή (αντλία, μεζούρα, κανατάκι) 

και να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην 

κατάλληλη δόση. Στα συμπυκνωμένα προϊόντα να 

κατατεθεί ή τιμή λίτρου ανά πυκνό διάλυμα καθώς και η 

τιμή λίτρου του έτοιμου προς χρήση διαλύματος 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 10. Για τα 

χαρτικά η συσκευασία των προϊόντων να είναι σύμφωνη 

με το άρθρο 65 της ΥΑ 91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017) 

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 

Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). 11.Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για 

αποστολή των παραλαμβανόμενων ειδών σε εξωτερικά 

εργαστήρια (Γενικό Χημείο του Κράτους), με σκοπό τον 

έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις 

δηλωμένες προδιαγραφές. 12. Αναλυτικό Φύλλο 

Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές 

προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές 

παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια. Θα 

δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι 

μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», 

«υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους 

των Ειδικών όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών με 

την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και παραπομπή στο 

σχετικό φυλλάδιο /προσπέκτους/τεχνικό δελτίο κ.α., 

καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την 

απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή πληροφορία. Με εκτίμηση, ΠEΤΡΟΣ ΧΑΡ. 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

 
 

 

 
 



 


