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  Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 
«Προμήθεια Εξοπλισμού Καθαρισμού & Λοιπών Καθαριστικών Ειδών» 

Αρ. Πρωτ. : 127/ΧΕΝΙΑ/ 07-04-2020 
 
 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
            Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 
 

1. Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των 
αναγκών του έργου  

2. Εν προκειμένω, οι ποσότητες αφορούν εξοπλισμό καθαρισμού & λοιπών καθαριστικών 
ειδών για την κάλυψη των δομών φιλοξενίας προσφύγων καθώς και των εγκαταστάσεων 
της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ. 

3. Σε συνέχεια του ως άνω σημείου (1.) θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίδεται ανά 
είδος η τιμή μονάδος αυτού. 

4. Στην τιμή τεμαχίου θα πρέπει να συμπεριληφθεί τυχόν κόστος έως και τον τόπο παράδοσης 
(DAP) 

5. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 
(Τμήματα Α’ - ΣΤ’) ή για μέρος αυτής (Τμήμα ή/και ορισμένων υλικών των τμημάτων). Σε 
κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη που θα συμπεριλάβουν σε 
αυτήν να είναι χωρισμένη ανά Τμήματα, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. 

6. Τα Απορρυπαντικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία 
ως κατωτέρω: 

7. Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά 
(EE L 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του. 

8. KYA 381/2005 Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών 
και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά  (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006). 

9. Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών 
και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν) . Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική 
Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) 

10. K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την 
Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήματος 
καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να 
κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου 
και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ. 

1. Επιπλέον για τα Απορρυπαντικά θα πρέπει να ισχύουν τα εξής : 
 Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης. 
 Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή 

αιωρήματος ή διαλύματος. 
 Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από 

τον κατασκευαστή. 
 Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό 
 Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. 
 Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον. 
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 Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων. 
 Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 
 Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. 
 Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του 

προσωπικού και των επισκεπτών. 
 Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα 

Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση “μακριά από παιδιά”, το 
τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος 
στην αγορά 

 Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90% . 
 Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών –καθαριστικών να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον και ανακυκλώσιμο. 
 Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, 

τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 
 Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα 

ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. 
2. Για τα είδη της ομάδας Σάκοι Απορριμμάτων (Τμήμα Είδη Οικιακής Χρήσης) 

 Ο προμηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνει τη χώρα προέλευσης και τα 
εργοστάσια κατασκευής των προσφερομένων ειδών.  

 Θα είναι σε ποιότητα πολυαιθυλενίου ΗDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα 
καταναλωτών Ευρώπης. 

 Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε 
από την 2001/58/ΕΕ. 

3. Για όσα από τα είδη προβλέπεται είναι υποχρεωτική η υποβολή πιστοποιητικών ποιότητας 
(CE, ISO 9001, 2000, HACCP ) του κατασκευαστή. 
 

 
Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών ανά Τμήμα. 
 
 
ΤΜΗΜΑ Α’ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Σκούπα απλή με  
χοντρό σπείρωμα 

- Μαλακή, υψηλής αντοχής να μην μαδάει, να 
σκουπίζει ομοιόμορφα με χοντρό σπείρωμα. 70 τεμάχια 

2 Κοντάρι αλουμινίου 
με χοντρό σπείρωμα 

- Κοντάρι αλουμινίου με χοντρό σπείρωμα, μεγάλης 
αντοχής 100 τεμάχια 

3 Φαράσι με κοντάρι 
- Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο 
του με ενσωματωμένο κοντάρι πλαστικό μεγάλης 
αντοχής 

38 τεμάχια 

4 Σφουγγαρίστρα με 
χοντρό σπείρωμα 

- Σφουγγαρίστρα  αρίστης ποιότητας, από χοντρό 
νήμα με χοντρό σπείρωμα. 65 τεμάχια 

5 Κάδος 
απορριμμάτων  

- Μεταλλικός με ποδαράκι 
- Χωρητικότητα : 30 ή 40 λίτρων   
- Aνθεκτικός στην οξείδωση  
-  Ανθεκτικός μηχανισμός με πεντάλ για άνοιγμα του 
κάδου  
-  Διάμετρος 31cm  
-  Ύψος 55 cm  

4 τεμάχια 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

- Μεταλλικός γαλβανισμένος κάδος στο εσωτερικό 
του 

6 Καλάθι σκουπιδιών 
μπάνιου 

Μεταλλικός με ποδαράκι  
- Χωρητικότητα : 6 λίτρων 
- Ανθεκτικός στην οξείδωση  
-  Ανθεκτικός μηχανισμός με πεντάλ για άνοιγμα του 
κάδου  

15 τεμάχια 

7 Πιγκάλ -Μεταλλικό τουαλέτας κλειστό  
-Ανθεκτικό  στην οξείδωση 10 τεμάχια 

8 

Κουβάς για 
σφουγγάρισμα με 
μηχανισμό για 
στύψιμο  

- Πλαστικός, καλής ποιότητας, με μηχανισμό για 
στύψιμο  15 τεμάχια 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ Β’ : ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 
Υγρό καθαριστικό 
για ανοξείδωτες 
επιφάνειες 

Συσκευασία :  
- Πλαστική των 4 λίτρων  
- Χωρίς αλλοιώσεις 
- Στο Εξωτερικό περίβλημά της θα πρέπει να 
αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η 
προέλευση, ο αριθμός αδείας λειτουργίας 
εργοστασίου και ο αριθμός  του Γ.Χ.Κ. 

16 Λίτρα 

2 Υγρό καθαριστικό  
τζαμιών  

Συσκευασία :  
- Πλαστική των 4 ή 5 λίτρων  
- Χωρίς αλλοιώσεις 
- Στο Εξωτερικό περίβλημά της θα πρέπει να 
αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η 
προέλευση, ο αριθμός αδείας λειτουργίας 
εργοστασίου και ο αριθμός  του Γ.Χ.Κ. 

30 Λίτρα 

3 Απορρυπαντικό 
πλυντηρίου ρούχων    

- Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων ευρείας 
κατανάλωσης σε μορφή σκόνης 
- Με απόδοση σε θερμοκρασία πλύσης από 40 
βαθμούς Κελσίου και άνω 
- Πιστοποιητικό καταλληλόλητας 
- Χωρίς να προκαλεί ζημιές και να μην μένουν 
κατάλοιπα στα ρούχα και τις συσκευές. 
- Αβλαβές για το περιβάλλον, να μην δημιουργεί 
αλλεργικές ή δερματικές ή άλλες παθήσεις στα 
παιδιά που χρησιμοποιούν τα ρούχα τα οποία έχουν 
πλυθεί με αυτό και γενικά να μην αφήνουν υποψία 
κινδύνου γι αυτά.  
- Συσκευασία : Πλαστική των 20 κιλών   
- Στη συσκευασία να είναι γραμμένα, το βάρος, τα 
στοιχεία του απορρυπαντικού, η δοσολογία, η 
προέλευση και ο αριθμός εγκρίσεως του Γενικού 
Χημείου του Κράτους. 

60 Κιλά 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

4 Υγρό γενικού 
καθαρισμού 

- Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο 
από 3%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 % . 
- Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα . 
- Συσκευασία : οικονομική των 4 ή 5 λίτρων 
- Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες 
χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης. 
- Να έχει έγκριση από το Γ. Χ. Κ. και Δ.Δ.Α 
σύμφωνα με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ . 

415 Λίτρα 

5 Υγρό πλυντηρίου 
πιάτων - ποτηριών   

- Άριστης ποιότητας 
- Συσκευασία: Πλαστικό μπιτόνι, βάρους 4 ή 5 ή 10 
λίτρων  
- Εξωτερικά του μπιτονιού 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. 

200 Λίτρα 

6 Υγρό πιάτων        

- Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 
- Να περιέχει NaOH min 8%. 
- Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 6-8.   
- Ειδική Σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό 
ρύπων. 
- Να αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες 
ασφαλείας.  
- Συσκευασία : Πλαστικό μπιτόνι, βάρους 5 ή 10 
λίτρων 

130 Λίτρα 

7 Χλώριο  

- Να έχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
- Να περιέχει τουλάχιστον 4% ενεργό χλώριο. 
- Να περιέχει λευκαντικούς ή οξειδωτικούς 
παράγοντες με βάση το χλώριο περισσότερο του 
30%. 
- Συσκευασία: Πλαστικό μπιτόνι, βάρους 5 ή 10 
λίτρων. 
- Εξωτερικά του μπιτονιού 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. 

545 Λίτρα 

8 Υδροχλωρικό οξύ 
(διάλυμα) 

- Διάλυμα Υδροχλωρικού οξέως Άριστης ποιότητας, 
για την καθαριότητα και λεύκανση w.c., νεροχυτών, 
νιπτήρων κ. λ. π.  
- Συσκευασία : Πλαστική των 500ml ή 1 λίτρο 
- Εξωτερικά του πλαστικού μπουκαλιού να 
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και 
προφύλαξης και η προέλευση. 

186  Λίτρα 

9 Καθαριστικό 
κουζίνας για λίπη 

-Κατάλληλο για καμένα λίπη φούρνου και 
δύσκολους λεκέδες που δημιουργούνται στο φούρνο 
της κουζίνας. 
Συσκευασία :  
- Πλαστική των 4 ή 5 λίτρων  
- Χωρίς αλλοιώσεις 
- Στο Εξωτερικό περίβλημά της θα πρέπει να 
αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η 
προέλευση, ο αριθμός αδείας λειτουργίας 

190 Λίτρα 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

εργοστασίου και ο αριθμός  του Γ.Χ.Κ. 

10 Υγρό σαπούνι 
χεριών  

-Αρίστης  ποιότητας βάρους 4 λίτρων  
-Σε κατάλληλο πλαστικό μπιτόνι. Εξωτερικά  της 
Συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το 
βάρος, η προέλευση , οι προφυλάξεις, αριθμός 
καταχώρησης Γ.Χ.Κ.  

156 Λίτρα 

11 
Σκόνη καθαρισμού 
& Απολύμανσης  
τύπου ROLI 

Συσκευασία  : Κατάλληλη Τυποποιημένη των 500 
γραμμαρίων 
- Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η 
δοσολογία, οδηγίες χρήσης, η προέλευση, ο αριθμός 
ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής και ο αριθμός 
καταχώρησης του Γ. Χ. Κ.      ISO 9001 και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001. 

5 
Συσκευασίες 

12 

Υγρό καθαριστικό 
και απολυμαντικό 
για επιφάνειες 
κουζίνας 

 Συσκευασία 4 ή 5 λίτρων 
 Εξωτερικά  της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, το βάρος, η προέλευση , οι  προφυλάξεις, 
αριθμός καταχώρησης Γ.Χ.Κ. 

30 Λίτρα 

13 

Υγρό 
Απορρυπαντικό Για 
Ξύλινα Πατώματα  
 

Καθαριστικό, να είναι κατάλληλο για ευαίσθητα 
δάπεδα,. Να γυαλίζει και περιποιείται το δάπεδο. Να 
αποτρέπει την ολισθηρότητα.  
Συσκευασία: Πλαστική των 4 ή 5 λίτρων 
- Στο Εξωτερικό περίβλημά της θα πρέπει να 
αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η 
προέλευση, ο αριθμός αδείας λειτουργίας 
εργοστασίου και ο αριθμός  του Γ.Χ.Κ. 

52 Λίτρα 

 
 
ΤΜΗΜΑ Γ’ : ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Σάκοι απορριμμάτων 

- Διαστάσεις : 70 x 100   
- Με κορδόνι. 
- Να μην σκίζεται, να μην στάζει, κατάλληλη για 
βαριά αντικείμενα και υγρά. 
- Συσκευασία: Ρολό των 10 τεμαχίων 
- Κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία, η οποία να 
αναγράφει εξωτερικά τις διαστάσεις και την 
προέλευση και το βάρος. 

11.800 
Τεμάχια 

2 Σάκοι απορριμμάτων 

- Διαστάσεις : 85-90 x 110-120  
- Μεγάλης αντοχής, να μην σκίζεται, να μην στάζει, 
κατάλληλη για βαριά αντικείμενα και υγρά. 
- Συσκευασία: Ρολό των 10 τεμαχίων  
- Κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία η οποία να 
αναγράφει εξωτερικά τις διαστάσεις και την 
προέλευση και το βάρος.  

5.800 
Τεμάχια 

3 Σάκοι απορριμμάτων 

- Διαστάσεις : 60 x 70   
- Με κορδόνι. 
- Να μην σκίζεται, να μην στάζει, κατάλληλη για 
βαριά αντικείμενα και υγρά. 
- Συσκευασία: Ρολό των 10 τεμαχίων 

1.300 
Τεμάχια 
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- Κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία, η οποία να 
αναγράφει εξωτερικά τις διαστάσεις και την 
προέλευση και το βάρος. 

4 Σάκοι απορριμμάτων 

- Διαστάσεις : 52 x 78   
- Με κορδόνι. 
- Να μην σκίζεται, να μην στάζει, κατάλληλη για 
βαριά αντικείμενα και υγρά. 
- Συσκευασία: Ρολό των 10 τεμαχίων 
- Κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία, η οποία να 
αναγράφει εξωτερικά τις διαστάσεις και την 
προέλευση και το βάρος. 

700 Τεμάχια 

5 Σάκοι απορριμμάτων 
καλαθιών     

- Διαστάσεις : 42 x 48  ρολό x 100 μέτρα  
- Άριστης ποιότητας  
- Υπερανθεκτικές 
- Λευκού χρώματος 
- Κατάλληλα τυποποιημένη συσκευασία στην  
οποία εξωτερικά να αναγράφονται οι διαστάσεις, το 
βάρος και η προέλευση. Συσκευασία: Ρολό 30 
τεμαχίων. 

4.950 
Τεμάχια 

6 Σακούλες φαγητού 

-Σακούλες πλαστικές (τύπου poly bag) μεγάλες                                               
-Ιδανικές για τη συντήρηση τροφίμων σε ψύξη και 
κατάψυξη                                                              -
Μέγεθος 7 lt  
-Συσκευασία: των 50 τεμαχίων 

200 Τεμάχια 

7 Σπογγοπετσέτα  

- Πανάκια γενικού καθαρισμού τύπου (Wettex) Νο 
4, αρίστης ποιότητας, υπεραποροφητικά, 
υπερανθεκτικά  
- Κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία, 
τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εμαγιέ, είδη υγιεινής 
κ.ά. χρήσεις 
- Συσκευασία: των 3 τεμαχίων  
- Συσκευασμένο σε κατάλληλα τυποποιημένη 
συσκευασία, εξωτερικά της οποίας να 
αναγράφονται οι διαστάσεις και η προέλευση. 

408 Τεμάχια 

8 Σφουγγάρι κουζίνας 
με σύρμα  

- Σφουγγαράκι με συνθετικό συρματάκι γίγας 
άριστης ποιότητας, για πιάτα ή ποτήρια κ.λπ.   
- Να είναι υπεραποροφητικό, να καθαρίζει και να 
έχει αντιβακτηριδιακή προστασία στο σπόγγο, 
υδρόφιλο.  
- Συσκευασία: Τυποποιημένο κατάλληλα σε 
πλαστική σακουλίτσα των 3 τεμαχίων 
-Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
χαρακτηριστικά του και η προέλευση. 

340 Τεμάχια 

9 Σύρμα κατσαρόλας 
- Σύρμα χοντρό μεταλλικό, ανοξείδωτο 
- Πάχος : έως 35 γρ. 
- Σχήμα : Σπόγγου. 

30 Τεμάχια 

10 
Σφουγγάρι γόμα για 
τοίχους 
 

- Σφουγγαράκι  γίγας άριστης ποιότητας, για   
τοίχους,να καθαρίζει μόνο με νερό. 
- Συσκευασία: Τυποποιημένο κατάλληλα σε 
πλαστική σακουλίτσα των 3 τεμαχίων 
-Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

40 Τεμάχια 
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χαρακτηριστικά του και η προέλευση 
 

 
 
ΤΜΗΜΑ Δ’ : ΧΑΡΤΙΚΑ 
 

1 Ρολό κουζίνας 

- Χαρτί ρολό πολλαπλών χρήσεων από καθαρή 
χαρτομάζα, θα πρέπει να μην αφήνει χνούδια, ούτε 
να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι 
ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το 
λίπος κλπ. 
- Χρώμα : Λευκό 
- Διαστάσεις : Μεγάλο βιομηχανικό των 5 κιλών  
- Μήκος Ρολού : 440 μ ± 5%. 
- Στη συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά 
στοιχεία και η προέλευση και να έχει  πιστοποίηση 
ISO. 

250 Τεμάχια 

2 Χαρτοπετσέτες 

- Από  λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% 
και μηχανικό 10% (με απόκλιση +/- 10%).  
- Διαστάσεις : Πακέτο των 750 φύλλων,  24cm 
X24cm με απόκλιση +/- 5%.  
- Συσκευασία : με πλαστικό περίβλημα σε 
χαρτοκιβώτιο των 10 πακέτων  

80 Πακέτα 

3  Χαρτί υγείας 

Ποιότητα : 100% λευκασμένο χημικό πολτό, 2 
φύλλων 
- Βάρος : 500 γραμμ. / ρολό 
- Χρώμα : Λευκό 
- Συσκευασία : Επαγγελματική. Σε κατάλληλα 
τυποποιημένη πλαστική συσκευασία 12 ρολών, 
στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η 
προέλευση. 
- Πιστοποίηση ISO 
 

100 
Συσκευασίες 
(των 12 τεμ) 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ Ε’ : ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Γάντια μιας χρήσης 
Latex 

- Ποιότητα: Πολυαιθυλένιο  
- Αντιαλλεργικά, από ανθεκτική πλαστική 
μεμβράνη  
- Συσκευασία : 100 τεμ σε μεγέθη M-L ή XL 
- Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
χαρακτηριστικά τους και η προέλευση. 
- Χρώμα: Μαύρο ή σιέλ σκούρο 

600 
Συσκευασίες 

2 Γάντια μιας χρήσης 
Νιτριλίου 

- Ποιότητα: Πολυαιθυλένιο  
- αντιαλλεργικά, από ανθεκτική πλαστική 
μεμβράνη, χωρίς πούδρα, χρώματος μπλέ και 
μαύρου. 

80 
Συσκευασίες 
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- Συσκευασία : 100 τεμ σε μεγέθη  M, L, XL 
- Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
χαρακτηριστικά τους και η προέλευση. 

3 Γάντια πλαστικά 
κουζίνας 

-Γάντια πλαστικά(κουζίνας) γενικής χρήσης , σε 
μεγέθη  M, L, XL  
Χρώματος: Κίτρινα 

90 Τεμάχια 

4 Μάσκες σωματιδών  -Μάσκες σωματιδίων μίας χρήσης με βαλβίδα 
εκπνοής 400 Τεμάχια 

5 
Μάσκες 
χειρουργικές μιας 
χρήσης με λάστιχο 

- Μάσκα χειρουργική με λάστιχο μίας χρήσης 
(συσκευασία 100 τεμ) 

5000 
Τεμάχια 

6 Ενδυμασία μιας 
χρήσης με κουκούλα 

-Φόρμες μίας χρήσης με κουκούλα  
- Μέγεθος extra extra large (XXL) 
- Ποιότητα: Αδιάβροχο ανθεκτικό υλικό 
- Να πληροί τις προδιαγραφές των προτύπων 
HACCP 

260 

 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΤ’ : ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 
Αντισηπτικό-
Απολυμαντικό 
χεριών 

- Απολυμαντικό χεριών σε μορφή gel με 70% 
αλκοόλη 
- Συσκευασία : 1 ή 5 λίτρων.  
- Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, οδηγίες χρήσης και αριθμός έγκρισης 
από τον Ε.Ο.Φ. 

190 Λίτρα 

 
 
Β) Αποδεκτοί Τρόποι Συσκευασίας για τη μεταφορά ή και αποθήκευση 
 
Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει με σαφήνεια να δηλώνει τον τρόπο συσκευασίας του 
κάθε προσφερόμενου είδους. Η συσκευασία των ειδών της προμήθειας θα πρέπει να φέρει κατ’ 
ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
1. Η ατομική ή άλλη συσκευασία κάθε είδους θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την 

επιβεβαίωση του υλικού κατά την παραλαβή της προμήθειας, προκειμένου για την 
καταμέτρηση αυτής.  

2. Εφόσον η συσκευασία δεν θα είναι ατομική, θα πρέπει να φέρει σήμανση των τεμαχίων που 
περιλαμβάνονται σε αυτήν.  

3. Η κεντρική συσκευασία (κούτες μεταφοράς) θα πρέπει να είναι κατά είδος, ενώ θα πρέπει να 
αναγράφεται στο εξωτερικό της περίβλημα τα είδη και τα τεμάχια που περιλαμβάνονται.  
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