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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 
 
 
 
 
Το Ψ.N.A. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. έχοντας  υπόψη :   
 

1) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

2) την υπ΄ αριθ. πρωτ. 9552/776852/14-09-2017 έγκριση του Προέδρου του Νοσοκοµείου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, µε τη διενέργεια πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προµήθεια υλικών καθαριότητας, 

3) την απόφαση της υπ’ αριθ. 2295/22-12-2016 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου, θέµα 11ο, «Νοµιµοποίηση υπογραφών έτους 2017», 

4) την Απόφαση Aνάληψης Yποχρέωσης µε αριθ. πρωτ. 9555/776855/14-09-2017 (Α∆Α: 
6Θ2Ι469Η27-∆58), ποσού 18.846,76 € συµπ/νου Φ.Π.Α., 

 
καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», µε προϋπολογισµό 18.846,76 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής. 
 
Παρακαλούµε, οι ενδιαφερόµενοι αφού λάβουν υπόψη τον αναλυτικό πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ 
και τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας πρόσκλησης, να 
καταθέσουν την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.    
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 

• Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, FAX, email). 

      2.   Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται, η τιµή µονάδος του κάθε προσφερόµενου 
είδους χωρίς Φ.Π.Α. ανά µονάδα µέτρησης και απαραίτητα ο αύξων αριθµός και η περιγραφή του 
είδους σύµφωνα µε τον αναλυτικό πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’. Επιπλέον υποχρεωτικά θα 
αναφέρεται η τιµή και ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιµών του Υπουργείου Υγείας, εφόσον 
υπάρχει, για το κάθε προσφερόµενο είδος. Σε αντίθετη περίπτωση θα επισυνάπτεται υπεύθυνη 
δήλωση ότι για το προσφερόµενο είδος, δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία µε κωδικούς και τιµές 
του Παρατηρητηρίου Τιµών του Υπουργείου Υγείας. 
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3.  Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο 
Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τµήµα 
Γραµµατείας - Πρωτοκόλλου έως 29-09-2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.µ. 
Προσφορά που κατατίθεται µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, επιστρέφεται στον 
προσφέροντα ως εκπρόθεσµη.  
 
Η προσφορά κάθε προϊόντος θα συνοδεύεται απαραίτητα από δείγµα µε τον αριθµό καταχώρισης 
του (εφόσον απαιτείται) από το Γ.Χ.Κ. και τον Ε.Ο.Φ., το οποίο θα παραδίδεται στο Γραφείο 
Προµηθειών του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. έως 29-09-2017, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 09:00΄ π.µ. Προσφορά που κατατίθεται χωρίς δείγµα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 
δεν θα λαµβάνεται υπόψη. 
 
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον εκατόν 
είκοσι (120) ηµερών από την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών.  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών του Ψ.Ν.Α. 
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. στις 29-09-2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:30΄ π.µ. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν (µε email ή fax) για τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς καταθέτουν µε την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου 
θα δηλώνεται: 
 α) Αποδέχοµαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην 
παρούσα πρόσκληση και δεσµεύοµαι ότι το είδος-η που προσφέρω είναι ετοιµοπαράδοτα. 
 β) Εφόσον, επιλεγώ ανάδοχος, δεσµεύοµαι να προσκοµίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς 
απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) 
ηµερών: 
 

� Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές 
των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά 
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. 

� Φορολογική ενηµερότητα. 
� Ασφαλιστική ενηµερότητα, για κύρια και επικουρική ασφάλεια. 
� Εφόσον, πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και 

εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
 

Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας 
προθεσµίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αµέσως 
επόµενος στην κατάταξη συµµετέχων. 

Η συµµετοχή στη διαδικασία µπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύµβασης απευθείας ανάθεσης 
προµήθειας υλικών καθαριότητας. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια τεσσάρων µηνών από την 
ηµεροµηνία της υπογραφής της. Σε περίπτωση που υπογραφεί σύµβαση σε κεντρικό ή 
περιφερειακό επίπεδο από ενιαίους διαγωνισµούς η σύµβαση θα πάψει να ισχύει. Η παράδοση 
των υλικών καθαριότητας θα γίνει άπαξ ή τµηµατικά κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της 
∆ιαχείρισης Υλικού του Νοσοκοµείου και ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.  Η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, 
τροποποιήσει ή µεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση, 
καθώς και να διακόψει διαπραγµατεύσεις ή συνοµιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο, χωρίς 
καµία ευθύνη έναντι των συµµετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.  

Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. 
 
Τον ανάδοχο θα  βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  

� Φόρος 4%  
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� Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας 
� Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% 

 
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
(https://diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. 
(www.dromokaiteio.gr).  
 
 
                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 
    
 
 
                                                                                                               ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 

Α/Α ΚΩ∆.CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Α/Α   Τεχνικών 
προδιαγραφών 

1 33711620-9 ΧΤΕΝΕΣ ΤΣΑΤΣΑΡΕΣ ΤΕΜ. 100 1 

2 33721000-0 ΞΥΡΑΦΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΜΙΑ 
ΛΕΠΙ∆Α 

ΤΕΜ. 1.500 2 

3 39224320-7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑΫΛΟΝ 

ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ. 1.400 3 

4 33711520-8 
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΣΕ 
ΜΟΡΦΗ ΖΕΛΕ ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 4  ΛΙΤΡΩΝ ΛΙΤΡΟ 240 4 

5 33711610-6 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΑΜΠΟΥΑΝ 4  ΛΙΤΡΩΝ ΛΙΤΡΟ 200 5 

6 33711900-6 ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ ΛΙΤΡΟ 200 6 

7 33711900-6 ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΕΣ 

(ΠΕΡΙΠΟΥ 125 gr.) 
ΤΕΜ. 320 7 

8 33761000-2 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΛΟ 10.000 8 

9 33763000-6 
ΧΑΡΤΙΝΕΣ 

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ. 1.740 9 

10 33764000-3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΥΣΚ. 2.840 10 

11 33141621-9 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  
ΜΕΓΕΘΟΣ : small 

ΤΕΜ. 30 11 

12 33141621-9 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  
ΜΕΓΕΘΟΣ : medium 

ΤΕΜ. 30 11 

13 33141621-9 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  
ΜΕΓΕΘΟΣ : large 

ΤΕΜ. 5.260 11 

14 33141621-9 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  
ΜΕΓΕΘΟΣ : extra large 

ΤΕΜ. 5.260 11 

15 33771100-6 
ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ  Ή 
ΤΑΜΠΟΝ 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΤΕΜ. 1.000 12 

16 24455000-8 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ WC 750ML ΤΕΜ. 60 13 

17 24311900-6 ΧΛΩΡΙΟ ΧΛΩΡΙΝΗ ΥΓΡΗ ΛΙΤΡΟ 2.700 14 

18 39831240-0 
ΕΝΩΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ 

ΣΤΟ ΧΕΡΙ 
ΛΙΤΡΟ 600 15 

19 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΛΙΤΡΟ 780 
 

16 
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Α/Α ΚΩ∆.CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
CPV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α   Τεχνικών 
προδιαγραφών 

20 39831220-4 
ΜΕΣΑ 

ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣTIKO-
AΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ  ΓΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟ -
ΦΡΙΤΕΖΕΣ - GRILL 

ΛΙΤΡΟ 24 17 

21 39831220-4 
ΜΕΣΑ 

ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – 
ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ 
(ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ) 

ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΜΑΡΚΑΣ 
RATIONAL 

ΛΙΤΡΟ 80 18 

22 39831220-4 
ΜΕΣΑ 

ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ 

YΓΡΟ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ 
(ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ) 

ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΜΑΡΚΑΣ 
RATIONAL 

ΛΙΤΡΟ 60 19 

23 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ ΛΙΤΡΟ 300 20 

24 39831240-0 
ΕΝΩΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 
ΚΙΛΟ 240 21 

25 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ 

ΚΙΛΟ 1.200 22 

26 39831210-1 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-
ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 
ΛΙΤΡΟ 20 23 

27 39831240-0 
ΕΝΩΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΛΑΤΑ ΣΕ ΚΟΚΟΥΣ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 
ΚΙΛΟ 5 24 

28 39831210-1 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ 

ΤΕΜ. 130 25 

29 39831210-1 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 300 26 

30 18937100-7 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΜΑΥΡΕΣ 90Χ120 
ΚΙΛΟ 330 27 

31 18937100-7 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΜΑΥΡΕΣ 75Χ100 
ΚΙΛΟ 560 27 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΡΣΡ469Η27-ΒΟΓ



 
 
 

Α/Α ΚΩ∆.CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ  Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α   Τεχνικών 
προδιαγραφών 

32 18937100-7 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

75Χ100 
ΚΙΛΟ 500 27 

33 18937100-7 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

ΜΑΥΡΕΣ 35Χ45 
ΚΙΛΟ 500 28 

34 39812400-1 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 

ΒΙ∆ΩΤΗ 
ΤΕΜ. 35 30 

35 39812400-1 
ΥΛΙΚΑ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΜΑΠΕΣ 

(ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ - ΡΑΦΤΗ) 
ΤΕΜ. 50 31 

36 39812400-1 
ΥΛΙΚΑ  

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΤΕΜ. 73 29 

37 39224300-1 

ΣΚΟΥΠΕΣ & 
ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΑΛΛΑ 

ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 

ΣΚΟΥΠΑ 
ΤΕΜ. 30 32 

38 39224100-9 ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ  ΝΑΫΛΟΝ ΤΕΜ. 60 33 

39 39224300-1 

ΣΚΟΥΠΕΣ & 
ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΑΛΛΑ 

ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΚΟΥΠΟΠΙΝΕΛΟ WC  ΜΕ 
ΒΑΣΗ 

ΤΕΜ. 10 34 

40 39541140-9 ΣΠΑΓΓΟΙ ΣΠΑΓΓΟΣ (ΝΑΫΛΟΝ) ΤΕΜ. 3 39 

41 39224000-8 

ΣΚΟΥΠΕΣ & 
ΒΟΥΡΤΣΕΣ &  ΑΛΛΑ 
ΕΙ∆Η ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΤΥΠΩΝ 

ΣΥΡΜΑ BRILLO KΙΛΟ 10 35 

42 39224000-8 

ΣΚΟΥΠΕΣ & 
ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΑΛΛΑ 
ΕΙ∆Η ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

ΤΥΠΩΝ 

ΣΥΡΜΑ  ΛΑΝΤΖΑΣ ΤΕΜ. 320 36 

43 39224320-7 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑΫΛΟΝ ΜΕ 

ΣΥΡΜΑ 
ΤΕΜ. 200 37 

44 39525800-6 ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΣΑ ΜΕΤΡΟ 60 38 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1) Χτένες. • Να έχουν µήκος 20 πόντους περίπου µε δόντια - µισά µε αραιή διάταξη και µισά µε πιο πυκνή 

διάταξη – για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών (ανδρών και γυναικών). Να είναι κατασκευασµένες από 

πλαστικό, σε διάφορα χρώµατα. 

2) Ξυριστική µηχανή µιας χρήσης, µε ανοξείδωτη λεπίδα. • Να είναι ελαφριά και εύχρηστη. • Να µην 

τραυµατίζει και να µην ερεθίζει το δέρµα. • Να κόβει στεγνές και βρεγµένες τρίχες κεφαλής και σώµατος. • Να 

καθαρίζει εύκολα.      

3) Σφουγγάρια µπάνιου-σώµατος, ατοµικά διπλής όψης (σκληρό - µαλακό) διαστάσεων 15Χ9Χ4,5cm, µε 

ανοικτούς πόρους από  αφρώδες υλικό. 

4) Αφρόλουτρο ενηλίκων σε µορφή παχύρρευστου υγρού. • Να έχει ουδέτερο ph. • Να είναι υποαλεργικό. 

• Να είναι σε µορφή παχύρρευστου υγρού σε πλαστικό µπουκάλι, τεσσάρων (4) λίτρων lt. • Εξωτερικά του 

µπουκαλιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, ο 

αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής και ο αριθµός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ.  

5) Σαµπουάν ενηλίκων σε µορφή παχύρρευστου υγρού. • Να είναι υποαλλεργικό. • Να έχει ουδέτερο PH. • 

Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται το βάρος, τα  συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και 

προφύλαξης, ο αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής και ο αριθµός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. • Να είναι σε 

µορφή παχύρρευστου υγρού σε πλαστικό µπουκάλι, τεσσάρων (4) λίτρων lt. 

6) Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία µιας χρήσης του ενός (1) 

λίτρου lt. Επισηµαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται µε σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας 

όταν αδειάζουν, για την αποφυγή αποικισµού τους µε µικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο 

δοχείο. • Να έχει ουδέτερο PH και να είναι δερµατολογικά ελεγµένο. • Να περιέχει επιπρόσθετα µία ή 

περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για την µη ανάπτυξη µικροβίων. • Να περιέχει ήπιους 

αντισηπτικούς παράγοντες. • Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρµατος. • Να µην 

περιέχει αλκαλικά και σαπούνι. • Να είναι άοσµο ή µε πολύ ήπιο και ευχάριστο άρωµα. • Να έχει άδεια σαν 

καλλυντικό (απαιτείται γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ.) ή σαν απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση 

στο Γ.Χ.Κ.) • Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά).  • Κάθε 

συσκευασία του 1lt να συνοδεύεται και από αντλία για χρήση εκτός dispenser. 

7) Σαπούνι πράσινο, πλάκα βάρους 125 γραµ. περίπου, ελαφρώς αρωµατικό, µε βάση το ελαιόλαδο.   

8) Χαρτί υγείας, Α' ποιότητας, απορροφητικό, χηµικός λευκασµένος πολτός 100%, πλήρως υδατοδιαλυτός, µη 

ανακυκλωµένος, 2φύλλο. Σήµανση ISO 9001-9002, βάρος 140 gr. Σε κατάλληλη τυποποιηµένη πλαστική 

συσκευασία των 20 ρολών στην οποία εξωτερικά να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η 

προέλευση. 

9) Χειροπετσέτες (τύπου ζικ ζακ, οι οποίες να εφαρµόζουν στις χαρτοθήκες του Νοσοκοµείου). Να είναι 

κατασκευασµένες από πρωτογενή χαρτοπολτό, λευκασµένο 100%, 200 φύλλων µονών, διαστάσεων 25x20cm 

περίπου (ανοικτή) και βάρος συσκευασίας από 300 γραµµάρια τουλάχιστον. Να είναι απορροφητικές, 

ανθεκτικές, να µην διαλύονται στο νερό, λευκού χρώµατος και να µην περιέχουν βλαπτικές ουσίες για το 

δέρµα. Σε κατάλληλη εξωτερική τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία στην οποία να αναγράφονται όλα τα 

παραπάνω στοιχεία και η προέλευση. 

10) Χαρτοπετσέτες. Xαρτοκιβώτιο των σαράντα (40) συσκευασιών, όψη (αφή) πορώδης, διαστάσεις φύλλου 

30x30cm. Χαρτοπετσέτες αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από λευκασµένο χηµικό 

πολτό 100%. Σε κατάλληλα τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία των 100 φύλλων, ανά συσκευασία βάρους 

160 γραµµαρίων το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η 

προέλευση. 

11) Πάνες ηλικιωµένων, (σε ποσότητα και µεγέθη σύµφωνα µε τον αναλυτικό πίνακα του Παραρτήµατος Α),  µε 

υπεραπορροφητικό ειδικό πυρήνα, µε σύστηµα για γρήγορη και αποτελεσµατική απορρόφηση δυσάρεστων 
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οσµών. Να διαθέτουν ειδικό κάλυµµα σε όλη την επιφάνεια, ώστε το δέρµα να παραµένει στεγνό, εσωτερικά 

τοιχώµατα που να συγκρατούν την υγρασία (ούρα – κόπρανα), αδιάβροχη εξωτερική επιφάνεια καθώς και 

ελαστικές πτυχές για ανατοµική και τέλεια εφαρµογή της. Με αυτοκόλλητες ταινίες που να προσφέρουν αντοχή 

ενώ επιπλέον να παρέχουν τη δυνατότητα επαναλαµβανόµενου κλεισίµατος. Να είναι απαραίτητα 

υποαλλεργικές και δερµατολογικά ελεγµένες.  

12) Σερβιέτες, συσκευασία των 18 - 20 τεµαχίων στην οποία να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης, 

υποαλλεργικές και δερµατολογικά ελεγµένες, από απορροφητικό υλικό, να µην αφήνουν χνούδι, να διαθέτουν 

µια επιφάνεια µε αδιάβροχη επένδυση και αυτοκόλλητο και να έχουν ανατοµικό σχήµα.  

13) Υγρό απολυµαντικό τουαλέτας παχύρρευστο ή GEL, βάρους 750ml  που να καθαρίζει, να απολυµαίνει 

και να αρωµατίζει, µε αναγραφόµενα εξωτερικά του µπουκαλιού τα συστατικά, τις οδηγίες χρήσης και 

προφύλαξης. Επίσης να έχει αριθµό ειδικής άδειας αρµόδιας αρχής, αριθµό καταχώρησης από το Γ. Χ. Κ. Με 

ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 ενός έτους από την ηµεροµηνία προσφοράς. 

14) Χλωρίνη. • Να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο min 4,2-6% και καυστικό Να min 0,5% και να 

περιέχει <5% λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το χλώριο. • Συσκευασία κατά προτίµηση των 2 lt. • Να φέρει 

την έγκριση από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ) για την απολυµαντική δράση του προϊόντος και 

έγκριση του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). 

15) Υγρό για πλύσιµο πιάτων στο χέρι. • Συσκευασία έως 13lt, µε άρωµα. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Να έχει 

ουδέτερο ph. • Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. • Να ξεπλένεται εύκολα και να µην αφήνει ίχνη. • Να 

διασπά τα λίπη. • Να καταπολεµά τις δυσάρεστες οσµές. • Να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5-

15% και µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 15-30%. • Να περιέχει γλυκερίνη για να είναι φιλικό προς το 

χρήστη.  

16) Υγρό γενικού καθαρισµού.  • Συσκευασία έως 13lt, µε άρωµα. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Να είναι ευδιάλυτο 

στο νερό (και στο κρύο). • Να είναι χαµηλού αφρισµού. • Τα τασιεργά που περιέχονται να είναι βιοδιασπόµενα. 

• Να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες min 5%.  • Να περιέχει αποκληρυντικό παράγοντα. 

17) Συµπυκνωµένο υγρό Καθαριστικό - Απολιπαντικό για φούρνους, φριτέζες και grill.  • Να περιέχει 

ευχάριστο άρωµα. • Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. •  Να ξεπλένεται εύκολα. • Να διατίθεται σε ασφαλή 

συσκευασία. • Nα περιέχει σύνθεση ταχείας δράσης που να διαλύει τα καµένα λίπη της τροφής. • Να έχει απλή 

εφαρµογή για εύκολη και οικονοµική χρήση. • Να έχει πολλαπλό φάσµα εφαρµογής για πολλές επιφάνειες.      

• Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης µέσω δοσοµετρικής αντλίας. • Να  αναφέρεται η αραίωση που προτείνει 

ο κατασκευαστής. • Να είναι προϊόν βιοδιασπώµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ.  • Να φέρει σήµανση CE 

και καταχώρηση από το ΓΧΚ. • Να διατίθεται σε συσκευασία έως 4 λίτρα. 

18) Υγρό Καθαριστικό –  Απολιπαντικό για ηλεκτρικούς φούρνους µε σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού 

(συµβατό µε τους φούρνους του Νοσοκοµείου, µάρκας Rational).  Ειδική σύνθεση για καθαρισµό 

των εσωτερικών επιφανειών. • Να διαλύει λίπη και λάδια. • Να µην περιέχει προωθητικό αέριο. Να έχει 

PH>12.  • Να µη χρειάζεται διάλυση. • Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. • Να είναι προϊόν 

βιοδιασπώµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ. • Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα. • Να διαθέτει 

άδεια καταχώρησης του ΓΧΚ. 

19) Υγρό εξουδετερωτικό για ηλεκτρικούς φούρνους µε σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού (συµβατό 

µε τους φούρνους του Νοσοκοµείου, µάρκας Rational). • Να είναι όξινο και να συνδυάζει 

ουδετεροποιητική και καθαριστική δράση. • Να περιέχει οργανικά  ή/ και ανόργανα οξέα για παρεµπόδιση της 

οξείδωσης (σκουριάς), την προστασία του φούρνου έναντι των αλάτων του νερού και την ουδετεροποίηση 

των αλκαλικών υπολειµµάτων του απορρυπαντικού. • Να µη χρειάζεται διάλυση. • Να είναι προϊόν 

βιοδιασπώµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ. • Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα. • Να φέρει 

σήµανση CE και καταχώρηση από το ΓΧΚ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους συµβατότητας το απορρυπαντικό (καθαριστικό-απολιπαντικό) και το 

εξουδετερωτικό θα πρέπει να κατακυρωθούν σε µια εταιρεία, σύµφωνα µε το συνολικό κόστος  και των δύο (2) 
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προϊόντων. 

20) Μαλακτικό ρούχων. • Συσκευασία έως 4lt. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Άοσµο ή µε ευχάριστο άρωµα. • Να 

περιέχει άριστα µαλακτικά συστατικά τα οποία να είναι βιοδιασπώµενα. • Να κάνει τα υφάσµατα µαλακά, 

αφράτα, διευκολύνοντας το σιδέρωµά τους. • Να περιποιείται και να προστατεύει τις ίνες των ρούχων. • Να 

περιέχει τασιενεργά 4,8-5,9% περίπου, διαλυτά σε αλκοόλη 6,5%, αδιάλυτα σε αλκοόλη < 1%, µε PH 2-4 %.  

21) Λευκαντική σκόνη ρούχων, συσκευασίας έως 15 κιλών. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Να ενεργεί ακόµα και σε 

χαµηλές θερµοκρασίες. • Να διαλύεται εύκολα στο νερό. • Να συνεργάζεται µε το απορρυπαντικό πλύσης και 

να διέρχεται επιτυχώς µαζί µε το απορρυπαντικό την πρακτική δοκιµασία προς έλεγχο του αφρισµού και του 

καθαριστικού αποτελέσµατος. • Να επαναφέρει την αρχική λάµψη στα γαριασµένα από τον χρόνο ρούχα. • Να 

µην έχει δυσάρεστη οσµή. • Να µην συσσωµατώνεται όταν το νερό διέρχεται µέσα από την ειδική θήκη 

εναπόθεσης.  • Να απελευθερώνει ενεργό οξυγόνο και να λευκαίνει όλους τους τύπους υφασµάτων. • Να µην 

περιέχει χλώριο, για ελαχιστοποίηση της φθοράς του ιµατισµού. • Να συνοδεύεται από τις οδηγίες και τη 

δοσολογία χρήσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή καθώς και από το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας 

του προϊόντος εναρµονισµένο σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία.     

22) Απορρυπαντική σκόνη επαγγελµατικού πλυντηρίου ρούχων, συσκευασίας έως 15 κιλών. • Άδεια από το 

Γ.Χ.Κ. • Να διαλύεται εύκολα στο νερό. • Να είναι κοκκώδους µορφής οµοιόµορφης εµφάνισης. • Να µην 

συσσωµατώνεται όταν το νερό διέρχεται µέσα από την ειδική θήκη εναπόθεσης. • Να είναι χαµηλού αφρισµού. 

• Να µην έχει δυσάρεστη οσµή (κηροζίνης, ταγγή ή ιχθυώδη), ώστε να µη µεταδίδει τέτοιες οσµές στα 

πλενόµενα υφάσµατα αλλά να είναι ελαφρά αρωµατισµένο.  •  Να αποµακρύνει κυρίως ρύπους πρωτεϊνικής 

φύσεως π.χ. αίµα. • Να υπάρχει πίνακας προτεινόµενων δοσολογιών. • Τα συστατικά του απορρυπαντικού να 

µην είναι επιβλαβή στα καθαριζόµενα υφάσµατα ούτε στις πλυντικές µηχανές. • Να περιέχει: σύνολο ενεργών 

επιφανειοδραστικών συστατικών (ανιονικών, µη ιονικών)  min 11% - σαπούνι 0,8-2% - φωσφορικά ως P2O2 

min 12% - πυριτικά ως SiO2 2-6% - νάτριο-καρβοξυ-µεθυλοκελλουλόζη ή άλλη ουσία µε ανάλογη δράση 0,5-

1% - υπερβορικό νάτριο min 15% - υγρασία max 9% - PH υδατικού διαλύµατος 1%  9-11. • Να είναι 

κατάλληλο για όλα τα είδη ιµατισµού λευκά, χρωµατιστά, ευαίσθητα κλπ. • Με δοσολογία 10-20 γραµµαρίων 

ανά κιλό στεγνού ιµατισµού. • Να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδοµένων ασφαλείας του 

προϊόντος εναρµονισµένο σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 

23) Υγρό – στεγνωτικό – λαµπρυντικό πλυντηρίου πιάτων. • Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά (µη 

ιονικά) min 7%, κιτρικό οξύ min 2% και διαλύτες min 8%. • Nα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.  

24) Άλατα σε κόκκους πλυντηρίου πιάτων, ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να 

µην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν τη συσκευή αποσκλήρυνσης 

του πλυντηρίου. 

25) Ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων. • Συσκευασία έως 30 τεµ. • Να περιέχουν αλάτι και λαµπρυντικό. • Να 

περιέχουν χλώριο ή  ενεργό οξυγόνο και ένζυµα που να αφαιρούν όλα τα υπολείµµατα τροφών. • Να 

προσδίδουν στα σκεύη λάµψη µε άρωµα ξύδι. • Να δρα σε οποιαδήποτε σκληρότητα νερού. • Να διαλύονται 

εύκολα σε 40ºC. • Να είναι χαµηλού αφρισµού και να µη βλάπτουν το πλυντήριο. • Να δίνεται η ποσότητα 

ταµπλέτας/λίτρο νερού.   

26) Υγρό πλυντηρίου πιάτων, συσκευασίας έως 13lt. • Να έχει ουδέτερη οσµή. • Να υπάρχει πίνακας 

προτεινόµενων δοσολογιών.  • Να µη ρυπαίνει το περιβάλλον. • Να αποµακρύνει ρύπους, λίπη και οσµές. • 

Μετά το τελικό ξέπλυµα και στέγνωµα των σκευών να µην αφήνει κηλίδες. • Να είναι ρυθµιζόµενου αφρού 

ώστε να µην παρεµποδίζεται η διαδικασία του πλυσίµατος και να µην τίθενται σε κίνδυνο οι ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. • Να µην είναι εύφλεκτο. • Να περιέχονται τουλάχιστον 90% βιοδιασπώµενα 

συστατικά.  • Να υπάρχει δοσοµετρική αντλία για την ακριβή µέτρηση της ποσότητας. 

27) Σακούλες απορριµµάτων, (σε ποσότητα, µέγεθος και χρώµα όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Α) 

κατασκευασµένες από ανακυκλώσιµο πλαστικό υλικό πολυαιθυλένιου άριστης ποιότητας και εξαιρετικής 

αντοχής (µέσης πυκνότητας MDPE: 0,940 – 0,950 g/cm3), να φέρουν διπλή ραφή θερµοκόλλησης για 
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µεγαλύτερη ασφάλεια,  µε πτυχωτές πλευρές και πλήρη στεγανότητα.  Για τις σακούλες διαστάσεων 90x120 η 

αναλογία τεµαχίων ανά κιλό θα πρέπει να είναι 10-13 τεµάχια. Επιπλέον για  τις σακούλες διαστάσεων 75x100 

η αναλογία τεµαχίων ανά κιλό θα πρέπει να είναι 15-16 τεµάχια. 

28) Σακούλες απορριµµάτων, διαστάσεων 35x45, για χαρτοδοχεία γραφείου ή wc, η αναλογία τεµαχίων ανά 

κιλό θα πρέπει να είναι 65-70 τεµάχια. 

29) Σφουγγαρόπανα, διαστάσεων 50x50, επαγγελµατικής χρήσης, να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση και µε 

µεγάλη απορροφητικότητα. 

30) Σφουγγαρίστρα τύπου wettex, µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια 

κατά τη χρήση της και να έχει µεγάλη απορροφητικότητα.  

31) Επαγγελµατική σφουγγαρίστρα-ραφτή, βάρους περίπου 400 γρ. (ανταλλακτικό) κατασκευασµένη από 

πρωτογενή νήµατα,  σε (3) τρία χρώµατα, µε εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην 

αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα 

µε το αντίστοιχο κοντάρι αλουµινίου και τον πλαστικό σφιγκτήρα (κάλυκα) που θα επιλεγεί. 

32) Κοντάρια πλαστικοποιηµένα σκούπας, υψηλής αντοχής, τύπου inox, µήκους 1,30 µέτρα. Να βιδώνει 

απόλυτα στη σκούπα που θα επιλεγεί. 

33) Σκούπες νάϋλον 30cm, για επαγγελµατική χρήση, από πλαστική ύλη υψηλής αντοχής, µε ανθεκτικές 

πλαστικοποιηµένες πυκνές τρίχες (σειρές 6-7), να µη µαδάει και να σκουπίζει οµοιόµορφα χωρίς να αφήνει 

ίχνη. 

34) Βουρτσάκια καθαρισµού λεκανών τουαλέτας, πλαστικά µε µαλακή τρίχα και βάση. 

35) Ατσαλόµαλλο χύµα ψιλό (σύρµα brillo) σε κουλούρα συσκευασίας του ενός (1) κιλού. • Να µην 

οξειδώνεται κατά τη χρήση του. 

36) Ανοξείδωτα  συρµάτινα  σφουγγαράκια λάντζας, εξαιρετικής αντοχής, σε σπειροειδή µορφή, που δεν 

αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους, βάρους 15gr περίπου έκαστo. Συσκευασία σε πλαστικό περίβληµα, 

ανά  τεµάχιο. 

37) Σφουγγάρι καθαρισµού αντιβακτηριδιακό σε κλειστή συσκευασία των 5 τεµαχίων νάϋλον, µε 

φίµπρα 10Χ15Χ2,5 cm περίπου, δύο όψεων, µε τη µία επιφάνεια λεία από αφρώδες υλικό για απορρόφηση 

υγρών και τρίψιµο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη µε φίµπρα για µηχανική  δράση και δυνατό τρίψιµο. • 

Η αφρώδης πλευρά να είναι κατασκευασµένη από νάϋλον που δεν χαράζει.  Η πλευρά µε την φίµπρα να είναι 

κατασκευασµένη από επικάλυψη αµµοχάλικου και ειδική ρητίνη, που δεν σκουριάζει και δεν σχίζεται. • Να έχει 

µεγάλη ικανότητα αποκόλλησης ρύπων από σκληρές επιφάνειες. • Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για 

αποµάκρυνση στιγµάτων και κηλίδων.  • Η πλευρά µε τη φίµπρα να είναι πολύ ανθεκτική έτσι ώστε ο χρόνος 

καθαρισµού να µειώνεται. 

38) Σπογγοπετσέτες, υψηλής απορροφητικότητας σε 4 τέσσερα διαφορετικά χρώµατα για καθαρισµό διαφόρων 

επιφανειών, κατασκευασµένες από βαµβάκι και κυτταρίνη.  

39) Σπάγκος νάϋλον, κάθε τεµάχιο να είναι 500 γραµµάρια και να έχει µήκος περίπου 280 µέτρα. 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 
 

Βασικοί όροι συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι η προσκόµιση των παρακάτω:  

1. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά χηµικής σύνθεσης. 

2. Να έχουν τις οδηγίες χρήσεως και την σύνθεση του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά και  βιοδιασπώµενα. Να µην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους 

ασθενείς και το προσωπικό. Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

4. Να µην περιέχουν συστατικά που να διαβρώνουν και καταστρέφουν τα εργαλεία και τις επιφάνειες.  

5. Τα απολυµαντικά να έχουν άδεια από τον ΕΟΦ για νοσοκοµειακή χρήση και να πληρούν τους όρους της 

Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ.7723/13-12-94 περί απολυµαντικών χώρων. Τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει 
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να είναι εγκεκριµένα και καταχωρηµένα από τον κατά περίπτωση αρµόδιο οργανισµό (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.α.,) και 

να φέρουν τις ανάλογες κατά περίπτωση σηµάνσεις (π.χ. CE). 

6. Τα απολυµαντικά να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσµατικότητας κατά των µικροοργανισµών, µε στοιχεία 

από µελέτες.  

7. Να κατατεθούν τα ∆ελτία Ασφαλείας ∆εδοµένων (MSDS) για κάθε προϊόν, σύµφωνα µε ΕΝ 1907/2006. 

8. Να κατατεθούν πιστοποιητικά εγκεκριµένα  από ∆ιεθνείς Οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόµενες 

από τον κατασκευαστή πυκνότητες είναι αποτελεσµατικές, στον προτεινόµενο χρόνο, για τα συγκεκριµένα 

στελέχη και δεν είναι επικίνδυνες για τον χρήστη.  

9. Τα απολυµαντικά στα οποία η δραστικότητα τους ελέγχεται µε ειδικές ταινίες να διατίθενται και να 

συµπεριλαµβάνονται στην προσφορά και στην σύµβαση.  

10. Τα προϊόντα να είναι συµβατά µε τις προς απολύµανση επιφάνειες (να µην διαβρώνονται ή αποχρωµατίζονται ή 

καταστρέφονται).  

11. Τα προϊόντα που προσφέρονται σε συµπυκνωµένα υγρά, να αναφέρεται η τιµή του 

συµπυκνωµένου υγρού ανά λίτρο αλλά και η τιµή του προτεινόµενου προς χρήση αραιωµένου 

διαλύµατος ανά λίτρο σύµφωνα µε τον χρόνο επίτευξης του απολυµαντικού  αποτελέσµατος που 

ζητείται. 

12. Στα προϊόντα όπου απαιτούνται συµπληρωµατικές συσκευές π.χ. αντλίες ψεκασµού, δοσοµετρικά δοχεία, κ.α., 

να αναφέρονται, να περιλαµβάνονται στην προσφορά και στη σύµβαση και να δίνονται δωρεάν.   

13. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, ο προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύσει και να αναρτήσει στους 

χώρους χρήσης των προϊόντων, πλαστικοποιηµένες ευανάγνωστες πινακίδες, όπου θα αναφέρονται οι οδηγίες 

χρήσεις, τα µέτρα προστασίας του χρήστη κ.α. στην Ελληνική Γλώσσα. 

14. Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή 9002 και 13485 καθώς και CE όπου αναφέρεται 

/ ή προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία.  

15. Σε περίπτωση που ένα προϊόν χρησιµοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει ανάλογη εµπειρία, το 

νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προσβάλλει τη σύµβαση ή την συνεργασία µε τον προµηθευτή, εφόσον 

παρουσιαστούν προβλήµατα στη χρήση. 

16. Να διατεθούν δείγµατα των προϊόντων για δοκιµή της αποτελεσµατικότητας, επί ποινή απόρριψης στην 

πρωτότυπη προσφερόµενη συσκευασία. 

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 

Κάθε πλεονέκτηµα που δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές θα ληφθεί υπόψη.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

• Οι παρακάτω αναφερόµενες απαιτήσεις σε συστατικά είναι οι ελάχιστες που θα πρέπει να πληρούν τα 

προσφερόµενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωµένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες 

απαιτήσεις ορισµένων µόνο κυρίων και συνεργών συστατικών. Τα συστατικά αυτά µπορούν να 

αντικατασταθούν και από άλλα µε αποδεδειγµένη παρόµοια δράση έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να 

εµφανίζουν την επιθυµητή  πλυντική ή καθαριστική συµπεριφορά ενώ ταυτόχρονα να είναι ασφαλή στη χρήση 

τους, τόσο για το προσωπικό που θα τα χρησιµοποιήσει, όσο και για τους χρήστες των χώρων στους οποίους 

θα χρησιµοποιηθούν.   

• Οι Προµηθευτές που θα υποβάλλουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση όπου 

θα δηλώνουν ότι τα προσφερόµενα είδη συµφωνούν πλήρως µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, καθώς 

και µε τις εγκεκριµένες από το Ελληνικό κράτος ή την Ε.Ε. προδιαγραφές, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά 

θα απορρίπτεται. 

• Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να έχουν έγκριση των αρµοδίων αρχών, αντίγραφο αριθµού καταχώρισης 
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στο Γ.Χ.Κ., πιστοποιητικό έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. και να φέρει σήµανση CE , όπου απαιτείται.  

• Να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε.  

• Να περιέχουν συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε και σύµφωνα µε τον 

κανονισµό(ΕΚ) 648/2004. 

• Να είναι προϊόντα βιοδιασπώµενα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. >90% (οδηγία 82/242). 

• Θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά να µην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς, το 

προσωπικό, τα ζώα και το περιβάλλον. 

• Θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας του προϊόντος (MSDS), σύµφωνα µε 

τον κανονισµό(ΕΚ) 1272/2008, τον κανονισµό(ΕΚ) 1907/2006 και τον κανονισµό(ΕΕ)453/2010. 

• Να φέρουν ετικέτα µε τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα 

αν παρέχονται συγχρόνως και σε άλλη γλώσσα.  

• Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιµασία προς έλεγχο του αφρισµού και της εν 

γένει συµπεριφοράς.  

• Μετά το πλύσιµο δεν πρέπει να µένουν κηλίδες επί των σκευών σε συνδυασµό µε το εξουδετερωτικό.  

• Τα περιεχόµενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στους φούρνους του Νοσοκοµείου.  

• Να έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ηµεροµηνία παραγωγής. 

• Τα υλικά συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (PET) και 

ανακυκλώσιµα. 

• Σε περίπτωση προβληµάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προµηθευτής να παραβρεθεί σε δοκιµή 

χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες 

του Νοσοκοµείου.   

• Ο µειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία µε το Νοσοκοµείο, όσον αφορά προβλήµατα λειτουργίας που 

οφείλονται στην χρήση απορρυπαντικών.  

• Έλεγχοι παραλαβής ειδών: οι αρµόδιοι του νοσοκοµείου κατά περιόδους ή όποτε θεωρείται σκόπιµο, στέλνουν 

δείγµατα στις κατά τόπους αρµόδιες χηµικές και λοιπές υπηρεσίες για τον έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας 

το είδος του ελέγχου (φυσικοχηµικός κ.λ.π). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή.   

             ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ Ε.Ο.Φ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ∆ΕΙΓΜΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ. 

 

 

 

          Τα  Μέλη της Επιτροπής Σύνταξης των Τεχνικών Προδιαγραφών:  

1. Μπαλαχούτη Μαρία                                

2. Θανάσης Σέρµπος                          

3. Γιώργος Μπραουδάκης                                       
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		2017-09-19T14:10:52+0300
	ISIDOROS PROIOS


		2017-09-20T13:25:57+0300
	Athens




