
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ/Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. Όλα τα προς προμήθεια είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 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.Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον. 
9. Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων. 
10. Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 
11. Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. 
12. Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία 
του προσωπικού και των φιλοξενουμένων. 
13. 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. 
14. Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη 
κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 
15. Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν 
πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. 
16. Να είναι δερματολογικά ελεγμένα, να αναφέρεται που παράγονται ή 
συσκευάζονται και να αναφέρεται η σύνθεση κάθε προϊόντος στη συσκευασίατους 
17. Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90% 
18. Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο . 
19. 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. 
 
Για τα είδη καθαρισμού και ευπρεπισμού ισχύουν οι προδιαγραφές αυτές που 
απορρέουν από τις σχετικές κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 

Τα ζητούμενα προς προμήθεια είδη πρέπει να έχουν τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

 

1. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50 Χ 50  ΧΟΝΔΡΕΣ ΡΟΛΟ  20 ΤΕΜ: 

Διαστάσεων 50*50σε ρολό 20 τμχ.,με αστεροειδή ραφή και πάχος 8 mic. 

2. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ (1LT) : Παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με 

βάση το χλώριο (με απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριώδες νατριο 4,5 γρ 

στα 100 γρ )  (τυπου χλωρίνης ) σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 2 lt το 

οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5 % ,κατιονικά  

τασιενεργά λιγότερα από 5% .. Δερματολογικά ελεγμένο. Η Συσκευασία να 

διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για την αραίωση &χρήση καθώς & οδηγίες 

προφυλάξης και αρ άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος  Κατάλληλο για 

χρήση σε χώρους τροφίμων, κουζίνες. Εξαιρετική καθαριστική και 



απολυμαντική δράση σε αραίωση 0,5% Εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. 

Συσκευασία: 1lt  

3.  ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ (1000 gr), Χαρτί κουζίνας σε ρολό των 1000 γρ σε 

χαρτί λευκό . Λευκασμένο χημικό πολτό 100% (με απόκλιση +/- 10% 

)Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. 

4. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80Χ110 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 10 

ΤΕΜ), Σάκοι μαύροι , σκληροί μεγάλης αντοχής ενδεικτικές διαστάσεις  

80*110 ενδεικτικού χρώματος  μαύρου, σκληροί, μεγάλης αντοχής , Να 

σηκώνουν βάρος 20 κιλών. Nα μην σκίζεται , να μην στάζει κατάλληλη για 

βαριά αντικείμενα και υγρά   

5. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 4lt, Να περιέχει ενεργά 

επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15%.Να μην 

επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι 

βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, 

ανοξείδωτο, φορμάικες ,πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα,τοίχους κλπ..Να μην 

χρειάζεται ξέβγαλμα. διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται πινακίδα με οδηγίες 

χρήσης καθώς και οδηγίες χρήσης  καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ . 

άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.(συσκ του 1lt )   

6. ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 750 ml(Με πιστόλι ψεκασμού), Με σύστημα ψεκασμού. Να 

περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5 % .Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του 

οποίου τουλάχιστον αλκοόλη )min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον 

καθαρισμό & να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα &το στέγνωμα . 

Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας .Να διατίθεται σε 

συσκευασία 750ml     

7.  ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ( συσκ 750ml), Υγρό απορρυπαντικό  αλκαλικό κατάλληλο 

για το χειρωνακτικό καθαρισµό επίµονων λιπαρών ρύπων από επιφάνειες 

κουζίνας, όπως δάπεδα, απορροφητήρες και φούσκες.   Να είναι ασφαλές 

για χρήση σε επιφάνειες αλουμινίου.    

8. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, γάντια λάτεξ όλα τα μεγέθη, υποαλλεργικά ελαφρά 

πουδραρισμένα 100 τμχ. 



9. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ  ΣΥΡΜΑ, Απομακρύνει εύκολα λίπη και βρωμιά 

,δεν αναπτύσσει εύκολα μικρόβια. Ανθεκτικό σε καθαριστικά και 

απολυμαντικά. Κατάλληλο σχεδόν για όλες τις επιφάνειες. Διάσταση: 15 χ 7 

εκ.   

10. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ inox 1,30 m (για σκούπα /σφουγγαρίστρα ), 

Κοντάρι inox . Υψος 130cm,ανθεκτικό για να αντέχει και σε επαγγελματικές 

εργασίες.     

11. ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ, Σκούπα με μαλακές πλαστικές ίνες, ενισχυμένες 

με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών .     

12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ  (400gr), Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 

που έχει μεγίστη απόδοση βάρους 400γρ, νημάτινη . Πολύ μεγάλης 

απορροφητικότητας & καλή κατακράτηση υγρών ,εξαιρετικά ανθεκτική 

ιδανική για μεγάλους επαγγελματικούς χώρους.    

13. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΠΛΗ, Σφουγγαρίστρα βιδωτή τύπου vettex   με κοντάρι, 

από βισκόζη ,πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο , με αντοχή στα αλκααλικά 

και όξινα καθαριστικά . Να μην αφήνει χνούδια κατά την. χρήση της και να 

έχει μεγάλη απορροφητικότητα                        

14. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΡΟΛΟ ΕΩΣ  130 gr, 

Χαρτί ρολό υγείας μη ανακυκλωμένο από καθαρή χαρτομάζα , δίφυλλα  

γκοφρέ   Α’ ποιότητας,  απαλά και απορροφητικά. Σε πλαστική συσκευασία ( 

Βάρος ρολού 130gr). 

15. ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ, Κουβάς σφουγγαρίσματος16lt  με 

αποσπώμενο  στίφτη πλαστικός. 

16. ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 45 ΜΕΖΟΥΡΕΣ, Σκόνη 

πλυντηρίου, που να διαλύεται εύκολα & πλήρως , να εξασφαλίζει 

καθαριότητα & λάμψη στα ρούχα , να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά 

βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην 

περιέχει βόριο & φωσφορικά .Να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων 

, να πλένει αποτελεσματικά και στους 30 βαθμούς. Η συσκευασία να έχει 

οδηγίες 

17. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) 450 ml, Να περιέχει 

ανιονικά επιφανειοδραστικά min16 % ,να περιέχει μη ιονικά min 2% , NAOH  



min 8 % , Να έχει pH υδάτικού  διαλύματος  1% ,ειδική σύνθεση για να 

βοηθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσαι ,λίπη,αίμα , καφές αυγό 

κτλ. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας .Να διατίθεται σε 

συσκευασία των 4 lt.  

18. ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ, για ρούχα, μεγάλης αντοχής, όλα τα 

χρώματα. 

19. ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, γενικής χρήσης απο Καουτσούκ όλα τα μεγέθη και 

χρώματα. 

20. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  ΛΕΥΚΕΣ 70ΤΕΜ (28 Χ 28), Από λευκασμένο  πρωτογενή 

Χημικό πολτό 100% (διαστ. 28*28), 100 τμχ. 

21. ΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΟΙΝΕΣ, Από ύφασμα μικροϊνών για τζάμια, καθρέπτες και 

επιφάνειες. 

22. ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 250 Μ, Ιδανική για τη συντήρηση των 

τροφίμων μέσα &έξω από το ψυγείο .Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και 

εφαρμόζει σε όλα τα σκεύη , να είναι κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές  της Ε.Ε. ακόμη και σε 100% αμιγές λίπος , να 

είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε θερμοκρασία εως -30ο. (συσκ 

250μ.) 

23. ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ(συσκ  50m), Λαδόκολλα , χαρτί ψησίματος , να 

διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε 

υψηλές θερμοκρασίες να είναι κατάλληλη για επαφή με τρόφιμα σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές  της Ε.Ε.  (συσκ 50m* 38 cm). 

24. ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ, τύπου WETTEX, σε ρολό . 

25. ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ, Ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής 

αντοχής, για καθαρισμό μαγειρικών σκευών σε σπειροειδή  μορφή που δεν 

αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους βάρους 50 γρ περίπου 

,συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. 

26. ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 1 ΚΙΛO, Ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό σε κόκκους 

που διαλύονται εύκολα , να μην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο & 

ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν την συσκευή αποσκλήρυνσης (σε 

συσ 1κλ ) 



27. ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΚ.20ΤΕΜ(ΔΙΑΦΑΝΗ)ΝΕΡΟΥ, κατάλληλα για 

πλυντήριο, πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για τρόφιμα μη τοξικά 

(ΑΝΤΟΧΗΣ). 

28. WC ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 50 gr., Συσκευές αυτόματης απολύμανσης 

τουαλέτας για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους., όλα τα αρώματα. 

29. ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 75Μ, Κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει 

αποτελεσματικά τα τρόφιμα από  φως και τις οσμές . από κράμα αλουμινίου 

υψηλής αντοχής & ποιότητας να διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μην 

τσακίζει & σκίζεται 2 πλευρές ματ & γυαλιστερή σε ρολό 75* 30cm 

30. ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ, Απλώστρα ρούχων, από αλουμίνιο, με 2 πτερύγια, 

20m, διάσταση: 105(175 με ανοιχτά πτερύγια)x55x92 cm. 

31. ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 1lt, Υποαλλεργικό  δερματολογικά ελεγμένο, χωρίς 

χρωστικές και ειδικά σχεδιασμένο για να σέβεται την φυσική ισορροπία του 

ευαίσθητου δέρματος .Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε 

να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον. Να προσφέρει  απαλότητα στα 

φρεσκοπλυμένα ρούχα, ενώ το άρωμά του vα είναι απαλό και διακριτικό.(σε 

συσκ. των 1lt) 

32. ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ, απο πλαστικό 10 τεμαχίων. 

33. ΣΚΟΙΝΙ ΑΠΛΩΜΑΤΟΣ , ρολό 10 μέτρων. 

34. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 5 lt, Απορρυπαντικό για 

όλους τους τύπους των επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων με αλκαλικό PH 

, να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο και ενεργές ουσίες που διαλύουν λίπη 

και πρωτεΐνες κατάλληλο για κάθε βαθμό σκληρότητας νερού.(σε συσκ 5 λτ). 

35. ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ  Η' ΚΑΨΟΥΛΑ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΠΑΚΕΤΟ 40ΤΕΜ), 

Ταμπλέτες που να περιέχουν αλάτι & λαμπρυντικό ,να περιέχουν χλώριο ή 

το ενεργό οξυγόνο , ένζυμα που να αφαιρούν όλα τα υπολείμματα τροφών 

(λίπη, πρωτεΐνες, γάλα , αυγά κ.α) να προσδίδει στα σκεύη λάμψη με 

ευχάριστο άρωμα , για οποιαδήποτε σκληρότητα νερού , κατάλληλο για 

καθαρισμό υάλινων μπουκαλιών, πορσελάνης , ανοξείδωτο ατσάλι 

,πλαστικό κα , να διαλύεται εύκολα σε 40 βαθμούς ,χαμηλού αφρισμού. 

36. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ, Σφουγγαρίστρες κορυφαίας ποιότητας 

κατασκευής & αντοχής. Βιδωτός κάλυκας (χονδρό  σπείρωμα). . Βάρος 300 



γραμμάρια (+- 5%). . Χοντρό νήμα, με 4 κλώνους ανά κορδόνι. Να μην 

αφήνει χνούδια κατά την χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότατα 

Σύνθεση: 50% βαμβάκι – 50% πολυεστέρας. 

37. ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (16 lt), Κουβάς σφουγγαρίσματος16lt  με 

αποσπώμενο  στίφτη 

38. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ  ( ΤΥΠΟΥ WETTEX Η’ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) NO 3  ΔΙΑΣΤ. 

26* 31,5, Ανθεκτικό και πολύ απορροφητικό πανί με επένδυση από latex και 

μικροπόρους στην επιφάνεια του που αφαιρεί και τους επίμονους λεκέδες 

χωρίς να αφήνει σημάδια. Υψηλή απορροφητικότητα και εξαιρετική 

αποδέσμευση της βρωμιάς. Ανθεκτικό και υγιεινό, πλένεται πάνω από 1000 

φορές. Χρωματική κωδικοποίηση για την αποφυγή επιμόλυνσης( σύμφωνα 

με το σύστημα HACCP) Διάσταση: 26 εκ. Χ 31,5 εκ.  (Νο 3) 

39. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΥΠΟΥ POLY – BAG) Νο 2 (50ΤΕΜ) (ΔΙΑΣΤ.24*35), 

Να αναφέρουν τη σήμανση << μη τοξικό >> και << καταλληλο για τρόφιμα>> 

40. ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕΓΆΛΟΙ, Αναπτήρας με πέτρα 

41. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ (ΠΑΚ 4 ΤΕΜ), Μπαταρία αλκαλική. 

42. ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ (100 τμχ ΑΝΑ ΣΥΣΚ), Καλαμάκια σπαστά(ντυμένα σε πλαστική 

συσκευασία κάθε ένα ξεχωριστά ( συσκ 100 τεμ ) 

43. ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ, πλαστικά 50 τμχ. 

44. ΠΑΠΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ, Σκοτώνει τα μικρόβια. Αφαιρεί τους πιο 

δύσκολους λεκέδες. Απομακρύνει 100% τα άλατα και τη σκουριά. 

45. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ, 300 ml, Καθαριστικό spray για φούρνο. Διαλύει τα 

λίπη, καθαρίζει σε κρύο φούρνο. Με άρωμα λεμόνι.  5-15% αλειφατικοί 

υδρογονάνθρακες, <5% ανιονικές και μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, 

αρωματικές ουσίες: limonene.  

46. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ VIAKAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ)  500 ml, Για 

ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου VIAKAL 'η ισοδύναμο ) συσκ 500 ml.Να 

διαλύει αμέσως τα άλατα και τα υπολείμματα σαπουνιού. 

47. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ, Υγρό Εντομοαπωθητικό Χώρου, 

κατάλληλο για Όλες τις Ηλεκτρικές Συσκευές. Με Φυσική Γερανιόλη να 

προστατεύει από τα Κουνούπια & τις Σκνίπες.  



48. AΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΓΡΟΥ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΥ, Υγρό Εντομοαπωθητικό 

Χώρου, κατάλληλο για Όλες τις Ηλεκτρικές Συσκευές. Με Φυσική Γερανιόλη 

να προστατεύει από τα Κουνούπια & τις Σκνίπες. 

49. ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ, για κουνούπια και σκνίπες, εντομοαπωθητικά 

πλακίδια χώρου.  

50. ΦΙΔΑΚΙ ΑΠΩΘΗΤΙΚΟ, για κουνούπια και σκνίπες , 10 τμχ. Καπνογόνες 

σπείρες. 

51. ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ, 750 ml, Αντιμουχλικό σπρέυ & 

αφρός. Ειδικό για να καταπολεμά τη μούχλα, τα άλγη και τα βρύα. 

Καλυπτικότητα: 2-3m2 τοίχου ή 6-8m αρμών. Ιδανικό για τον καθαρισμό 

τοίχων (με πλακάκια) και αρμών σε μπάνιο, ντουζιέρα, τουαλέτα, κουζίνα, 

υπόγειο. Mπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς τοίχους ή 

μπαλκόνια. Με βαλβίδα επιλογής: σπρέι για μεγάλες επιφάνειες, αφρός για 

γωνίες και δυσπρόσιτα μέρη. Τοίχοι, δάπεδα και αρμοί σε χώρους υγιεινής, 

κουζίνες, υπόγεια και γκαράζ. Και για εξωτερική χρήση, όπως σε προσόψεις, 

μπαλκόνια και ζαρντινιέρες. 

52. ΞΥΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, με δυο ανοξείδωτες λεπίδες, συσκευασία 5 τμχ, 

Ξυραφάκια μιας χρήσης με σταθερή κεφαλή και λιπαντικές ταινίες. 

53. ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 75 ML, Οδοντόκρεμα η οποία συνδυάζει προηγμένη 

τεχνολογία για τη στοματική υγιεινή. Απαλή & ασφαλή για τον σμάλτο των 

δοντιών. 

54. ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ, μέτρια, λευκαίνει τα δόντια αφαιρώντας τους 

επιφανειακούς λεκέδες, ενώ ταυτόχρονα καθαρίζει γλώσσα και ούλα. 

55. ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ, 250 ml συμβάλλει στην πρόληψη των προβλημάτων 

στα ούλα και καταπολεμά τα βακτήρια κατά μήκος της γραμμής των ούλων – 

τη βασική αιτία ερεθισμού τους. Με  φόρμουλα του στοματικού διαλύματος 

με 0% αλκοόλη** για να ενδυναμώνει προοδευτικά τα ούλα, προσφέροντας 

φρεσκάδα στην αναπνοή. 

56. ΣΑΠΟΥΝΙ (100gr), Αγνό  λευκό σαπούνι ,στερεό σε πλάκα για το πλύσιμο 

χεριών με ουδέτερο ph ,περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και 

γλυκερίνη τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά &βιοδιασπώμενα  

.Δερματολογικά ελεγμένο (συσκ 100 γρ). 



57. ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ, σε μορφή stick ή roll on με ουδέτερο ph χωρίς 

parabens 50 ml,όλα τα αρώματα. 

58. ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1000ML, Να καταθέτει βεβαίωση ότι το προϊόν είναι σύμφωνο 

με τον κανονισμό 123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό Φορέα 

(CPNP) ως καλλυντικό προϊόν, να έχει  υποαλλεργικο-ουδέτερο PH. Για 

όλους τους τύπους μαλλιών με υποαλλεργικόPH, σε µορφή παχύρρευστου 

υγρού, σε πλαστικό µπουκάλι, βάρους 1000 ml. Εξωτερικά του µπουκαλιού 

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

προφύλαξης. 

59. ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ ΑΝΔΡΙΚΟ 750 ml, Να καταθέτει βεβαίωση ότι το προϊόν είναι 

σύμφωνο με τον κανονισμό 123/2009 και καταχωρημένο στον Ευρωπαϊκό 

Φορέα (CPNP) ως καλλυντικό προϊόν, να έχει   υποαλλεργικο- ουδέτερο PH . 

60. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ, Κλασικό σφουγγάρι μπάνιου σε ατομική 

συσκευασία. 

61. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 lt, Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο  διάλυμα  

ουδέτερο ph περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη . 

τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικα και βιοδιασπώμενα, απαλό 

άρωμα (, Συσκ 4 lt σε πλαστική συσκευασία) 

62. ΒΑΜΒΑΚΙ 200 γρ. Καθαρό υδρόφιλο βαμβάκι από 100% φυτικές ίνες, 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. 

63. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ, 250ml, Αντιβακτηριδιακό – αντισηπτικό Gel χεριών, 

κατάλληλο για ταχεία απολύμανση των χεριών να εξουδετερώνει το 99,9% 

των βακτηριδίων, χωρίς σαπούνι και νερό. 70ο  ο αλκοολικών βαθμών,  για 

γενική χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. 

64. ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ για  Ευαίσθητη Επιδερμίδα 250ml, Εξωτερικά του 

µπουκαλιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, 

οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Εξωτερικά του µπουκαλιού να 

αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και 

προφύλαξης. 

65. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ, 70Ο  ο αλκοολικών βαθμών,  για γενική χρήση 

σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ, 500ml 



66. XTENEΣ, πλαστικές Aνθεκτική στη θερμότητα, από άκαμπτο υλικό. Ανθεκτική 

στα προϊόντα styling. Χαμηλή συγκέντρωση στατικού ηλεκτρισμού. 

67. ΝΥΧΟΚΟΠΤΕΣ, Με υψηλή ποιότητα μετάλλου και κοπής μεσαίου μεγέθους. 

68. ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ, σε κουτί 200 τμχ.. Να παράγονται από 100% υδρόφιλο 

βαμβάκι, το οποίο παραμένει σταθερό πάνω στο πλαστικό στέλεχος. Να  

συσκευάζονται σε διαφανή άθραυστη συσκευασία πολυπροπυλενίου 

(στρογγυλό βαζάκι) . Κατάλληλες για καλλυντική χρήση. Χρώμα: πολύχρωμο 

69. ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ, Πολύ απαλά 4φυλλα λευκά χαρτομάντηλα για την τσέπη 

ή την τσάντα,  100% λευκασμένος χημικός πολτός,  21 x 21 cm διαστάσεις 

φύλλου, συσκευασία 12 τεμαχίων. 

70. ΖΕΛΕ ΜΑΛΛΙΩΝ, 250 ml Για όλους τους τύπους μαλλιών με υποαλλεργικό 

PH, σε µορφή παχύρρευστου υγρού, σε πλαστικό µπουκάλι ή δοχείο, βάρους  

250ml. 

71. ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΗ ΚΡΕΜΑ, 150ml  εμπλουτισμένη με κατάλληλο 

συνδυασμό ενεργών συστατικών που κρατούν  τα έντομα μακριά από τα 

ακάλυπτα σημεία του σώματος. Για όλους τους τύπους δέρματος με 

υποαλλεργικό PH, σε µορφή παχύρρευστου υγρού, σε πλαστικό µπουκάλι, 

βάρους  150ml. 

72. ΑΝΤΙΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 300 ml, Μη λιπαρή υφή / Χωρίς οινόπνευμα 

/ Ανθεκτικό στο νερό / Parabens free. SPF 20, για όλους τους τύπους 

δέρματος.  

73. ΑΝΤΙΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 50 ml, Μη λιπαρή υφή / Χωρίς οινόπνευμα 

/ Ανθεκτικό στο νερό / Parabens free. SPF 20, για όλους τους τύπους 

δέρματος.  

74. ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ, 75 ml Ιδανική για καθημερινή χρήση, συμβατότητα με την 

επιδερμίδα δερματολογικά εγκεκριμένη. Μη λιπαρή υφή / Χωρίς 

οινόπνευμα / Ανθεκτική στο νερό / Parabens free. 

 

 

 

 

 



Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η διακίνηση και η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις και ο Προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλα τα 

προβλεπόμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας των ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού της προμήθειας, τόσο κατά την διακίνηση όσο και κατά την παράδοσή 

τους . 

2. Ο Προμηθευτής θα έχει την ποιοτική – ποσοτική ευθύνη μέχρι την 

ολοκλήρωση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών στην  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 της Δομής  εντός δύο 

εργάσιμων (2) ημερών από την ειδοποίησή του με κάθε νόμιμο μέσο. 

3. Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών στη  Δομή θα γίνεται με δαπάνες 

και μεταφορικά μέσα του Προμηθευτή τμηματικά στην Δομή και στην ποσότητα 

που αυτή παραγγέλνει κάθε φορά . Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του 

Προμηθευτή να τηρούνται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά την 

παράδοση των προς προμήθεια ειδών προς αποφυγή ατυχημάτων. Η διακίνηση και 

η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

4. Ο Προμηθευτής πρέπει να δηλώσει αριθμό τηλεφώνου ή/και φαξ ή/και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου θα στέλνονται τα αιτήματα για την 

τμηματική εκτέλεση της προμήθειας , σύμφωνα με τις ανάγκες της Δομής. 

5. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εκάστοτε παραδιδόμενων 

ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή της Δομής 

κατά την ημέρα και ώρα παράδοσης. Στο αντικείμενο των εκάστοτε τριμελών 

επιτροπών παραλαβής συμπεριλαμβάνονται: 

6. Έλεγχος της έγκαιρης εκτέλεσης της παραγγελίας από τον Προμηθευτή: 

Να παραδίδεται η παραγγελθείσα ποσότητα στο κτίριο της Δομής το αργότερο 

εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, ύστερα από την παραγγελία της Δομής. Η 

παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας θα διενεργείται σε εργάσιμη ημέρα και 

ώρα , σε συνεννόηση με την Δομή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης της 

παραγγελίας εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και τα οριζόμενα στο Ν. 

4412/2016. 

            6.1 Σύνταξη αντιστοίχου πρακτικού παραλαβής 

7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των ειδών της προμήθειας, 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. 

8. Η επιστροφή των ειδών , που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 



9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην 

άνω προθεσμία δικαιούμεθα να προμηθευτούμε 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. Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, η Αναθέτουσα 

Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την 

Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων 

 


