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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ /  Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων  

 

Α.  Τεχνικές προδιαγραφές 

1. Όλα τα προς προμήθεια είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής θα είναι σύμφωνα με την 

περιγραφή τους, αναγνωρισμένης μάρκας, και θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω 

προδιαγραφές. Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτών να επιτρέπεται χωρίς 

κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς και θα είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές. 

3. Ειδικά , για τα απορρυπαντικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : 

 Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EEL 

104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσειςτου. 

 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 

(ΦΕΚ1214/Β/19.9.2002) 

 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 απορρυπαντικών και καθαριστικών 

προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων τουΓΧΚ. 

4. Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης. 

5. Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή 

διαλύματος. 

6. Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από τον 

κατασκευαστή. 

7. Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό. 

8. Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.
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9. Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

10. Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων. 

11. Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 

12. Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. 

13. Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του 

προσωπικού και των επισκεπτών. 

14. 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. 

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

τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης  

16. Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν 

πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.  

17. Να είναι δερματολογικά ελεγμένα, να αναφέρεται που παράγονται ή συσκευάζονται και 

να αναφέρεται η σύνθεση κάθε προϊόντος στη συσκευασίατους  

18. Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90% 

19. Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό προς 

το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο . 

20. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης, 

θα προέρχονται από εργοστάσια που λειτουργούν νόμιμα και το κάθε προϊόν θα 

έχει αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του κράτους,  

 

Επιπλέον, τα ζητούμενα προς προμήθεια είδη πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

1. Καθαριστικό υγρό τζαμιών με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-

0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ τουοποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική 

σύνθεση για να βοηθάτον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και 

τοστέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να φέρει σήμανση 
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CE& να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της 

ευρωπαϊκής ένωσης, επίσης ναπεριέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 

οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης , όπως ισχύει. 

2. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά 

min 16%,να περιέχει μη ιονικά min 2%,να περιέχειNaOHmin 8%. Να έχει pH υδατικού 

διαλύματος 1%, 6-8,ειδικήσύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι , 

λίπη,αίμα, καφές, αυγό, κτλ. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίεςασφάλειας. Να 

φέρεισήμανση CE& να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές πουδίνονται στην οδηγία 

91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης, επίσης ναπεριέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που 

δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

3. Καθαριστικό υγρό λεκάνης w.c. κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ. Να φέρει σήμανση CE& 

να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της 

ευρωπαϊκήςένωσης, επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 

οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

4. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, το οποίο θα περιέχει ενεργάεπιφανειοδραστικά λιγότερο 

από 5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 % . Η συσκευασία ναδιαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης 

καθώς και οδηγίες προφύλαξηςκαι αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την 

κείμενηνομοθεσία. 

5. Απολυμαντικό παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο(διάλυμα υποχλωριώδες 

νατρίου 3,5 - 5%) -τύπου χλωρίνης – σεπλαστικό δοχείο το οποίο να περιέχει μη 

ιονικάτασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα μεοδηγίες για τη 

αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5 μέρηνερού) και χρήση καθώς και οδηγίες 

προφύλαξης και αριθμό άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

6. Απολυμαντικό υγρό λεκάνης w.c., διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 %. Να φέρει σήμανση 

CE& να είναι κατασκευασμένοσύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της 

ευρωπαϊκήςένωσης, επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές πουδίνονται στην 

οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 
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7. Καθαριστικό ειδών μπάνιου για άλατα (βάνες, μπαταρίες κτλ) γιαανοξείδωτες επιφάνειες. 

Να φέρει σήμανση CE& να είναικατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 

οδηγία91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικάσύμφωνα με τις τιμές που 

δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκήςένωσης. 

8. Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο απόσυστατικά sodiumchloride, 

θειικό άλας νατρίου, γλυκόλη distearate,cocoamideDEA, DMDMhydrantoin, άρωμα , κιτρικό οξύ 

.  

9. Γάντια πλαστικά κουζίνας εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα. 

10. Γάντια ελαστικά (ιατρικά) μιας χρήσης. Πεδίο χρήσης για αντιμετώπισηχημικών ουσιών ή 

μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν 

σημασία οι μηχανικέςαντοχές. Ναφέρει σήμανση CE. 

11. Οι σφουγγαρίστρες θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το inox επαγγελματικό κοντάρι. 

12. Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων μικρό ή εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη 

υλικούκατά την χρήση του, με σύρμα στην μία όψη. 

13. Απορροφητική σπογγοπετσέτα καθαρισμού υψηλής απορροφητικότητας για γρήγορο 

στέγνωμα. 

14. Πιγκάλ για w.c. με λαβή από πλαστικό, κλειστό, με δοχείο όπου θατοποθετείται το 

βουρτσάκι. 

15. Κουβάς σφουγγαρίσματος οικιακός πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και 

αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας. 

16. Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό, άριστης ποιότητας. 

17. Πλαστικά ποτήρια, από υλικό υψηλής αντοχής, σε δύο μεγέθη, ελληνικού καφέ και νερού. 

 
Για τα είδη που δεν αναφέρονται αναλυτικές προδιαγραφές ισχύουν αυτές που απορρέουν 

από τις σχετικές κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 
Β.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στις Δομές, θα γίνεται με δαπάνες και 
μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά στην κάθε Δομή και στην ποσότητα που 
παραγγέλνει η κάθε Δομή , εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της 
αντίστοιχης  παραγγελίας .  
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2. Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό τηλεφώνου, φαξ ή/και διευθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , στα οποία θα στέλνονται τα αιτήματα από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία για τις ανάγκες της εκάστοτε Δομής. 

3. Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την ολοκλήρωση της 
παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στην εκάστοτε Δομή και έχει την υποχρέωση να 
αντικαθιστά άμεσα και με δικά του έξοδα κάθε ποσότητα που δεν ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ανάλογα 
με τις εκάστοτε ανάγκες των Δομών εντός πέντε  (5) εργάσιμων ημερών από την 
ειδοποίησή του με κάθε νόμιμο μέσο. 

4. Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στις Δομές θα γίνεται με δαπάνες και 
μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά στην κάθε Δομή και στην ποσότητα που 
παραγγέλνει κάθε Δομή . Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή να τηρούνται 
όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την παράδοση των προς προμήθεια ειδών 
προς αποφυγή ατυχημάτων και φθοράς ή αλλοίωσης των ειδών της προμήθειας . Η 
διακίνηση και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις 

5.   Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων ποσοτήτων των προς 
προμήθεια ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή της κάθε Δομής κατά την ημέρα και 
ώρα παράδοσης. Στο αντικείμενο των εκάστοτε τριμελών επιτροπών παραλαβής 
συμπεριλαμβάνονται: 

5.1. Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: Να παραδίδεται 
η παραγγελθείσα ποσότητα στο κάθε κτίριο το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών, ύστερα από την παραγγελία της εκάστοτε Δομής. Η παράδοση της 
παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε εργάσιμη ώρα, που θα καθορίζεται από 
την εκάστοτε Δομή. 

5.2.  Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής 
6. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας εφαρμόζονται αναλογικά οι 

ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. 
7. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει  υλικά  που απορρίφθηκαν μέσα στην άνω προθεσμία  η 
ΑΡΣΙΣ δικαιούται να προμηθευθεί την αντίστοιχη ποσότητα από την ελεύθερη αγορά για την 
κάλυψη των αναγκών της, η δε επιπλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη 
βαρύνει τον Ανάδοχο και αναζητείται σύμφωνα με το νόμο  

10. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 
και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

11. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί.  
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12. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
δικαστήρια Θεσσαλονίκης , εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό 
δίκαιο.  

13. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα αρχή θα γίνεται στην ταχυδρομική ή/και στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση,  που δηλώνει ο Ανάδοχος στην προσφορά του .  

 

 


