
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 39224300-1) 

          Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου για την 

άρτια διεξαγωγή του επικείμενου Διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών 

Καθαριότητας  του Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου (CPV 39224300-1) με κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή, θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές.  

              Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες, με ημερομηνία 

έναρξης την επομένη της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: 

www.limnoshospital.gr 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ 

ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 19-04-2016 

ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 25-04-2016 

      

      Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και 

να επισημάνουν του όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το 

διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από 

τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες απόψεις και 

εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις στο αναγραφόμενο e-mail και fax 

της υπηρεσίας. 

                                                          Ο   ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΕΛΑΣ  

 

Συνημμένα: Tεχνικές Προδιαγραφές          

   

 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

2
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΛΗΜΝΟΥ       

ΤΜΗΜΑ      :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                      

Υπεύθυνη Προμηθειών:  Μιχέλη Ουρανία 

Τηλ.: 22543-50129  

Fax :  22543-50126           

E- mail:promithiongnlimnou@gmail.com 

  

 

 

Μύρινα, 18-4-2016   
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http://www.limnoshospital.gr/


  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α Περιγραφή Είδους Τεχνικές Προδιαγραφές 

1  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 

ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ 

Όξινο οικολογικό στεγνωτικό/καθαριστικό υγρό που αποτρέπει τα υπολείμματα 

ασβεστείου για χρήση στα πλυντήρια/απολυμαντήρια σκοραμίδων του Νοσοκομείου. 

Να είναι άοσμο   να μην παράγει αφρό και να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων , 

μυκήτων και κατά των ιών  HIV-I. Να διατίθεται κατά προτίμηση σε συσκευασία των 5 

λίτρων . Τα μηχανήματα πλύσης των σκοραμίδων που διαθέτει  το Νοσοκομείο είναι 

τα εξής: 3  MHXΑΝΗMAΤΑ METTALARETINOX 

2 ΥΔΡΟΧΛΩΡ. ΟΞΥ Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15%, με διαβρωτικές ιδιότητες περιέχοντας 

υδροχλωρικό οξύ. Κατάλληλο για την λεύκανση & καθαρισμό νεροχυτών, πλακιδίων, 

νιπτήρων, λουτρών κλπ. Τοποθετημένο σε φιάλη περιεχομένου 500 gr, 

κατασκευασμένη από πλαστική ύλη ανθεκτική στα διαλύματα οξέων. 

3 ΑΛΑΤΙ ΑΝΑΚ/ΝΟ ΤΑΜΠΛΕΤΑ 

25kg 

Να είναι υψίστης καθαριότητος, σε μορφή ταμπλέτας κατάλληλο για  κάθε τύπο 

αποσκληρυντή, να εγγυάται τη μέγιστη παραγωγή άλμης σε πολύ γρήγορο χρόνο, να 

αποτρέπει το σχηματισμό πουριού στον κάδο άλατος του αποσκληρυντή καθώς και 

το βούλωμα των βαλβίδων και εγχυτήρων, να επιτυγχάνεται η μέγιστη επαφή άλατος 

και νερού με αποτέλεσμα την ολική τους διάλυση και την απουσία φαινομένου 

πετρώματος στον κάδο του αποσκληρυντή. 

4 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ Κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμά από το 
φως και τις οσμές . Από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να 
διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη σκίζεται και να μην τσακίζει , να 
χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές ματ και γυαλιστερή  

 

5 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ  

Ταμπλέτες για πλυντήριο πιάτων (συσκευασία ± 30) Απορρυπαντικό αποτελεσματικό 

και για επίμονους λεκέδες όπως καφέ τσάι, εκθαμβωτικό για αστραφτερά 

αποτελέσματα, ειδικό αλάτι πλυντηρίου πιάτων, ειδική προστασία των γυαλικών από 

τη φθορά και προστασία σε μαχαιροπίρουνα  

6 ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. 

ΡΟΥΧΩΝ  

Απορρυπαντικό πλυντηρίου σε σκόνη που να διαλύεται εύκολα και πλήρως , να 
εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά 
συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην 
περιέχει βόριο και φωσφορικά .Να είναι συσκευασμένο σε100% ανακυκλώσιμες και 
ασφαλείς για το χρήστη συσκευασίες, να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, 
να πλένει αποτελεσματικά και στους 30C° ( δοσολογία 10-20 γρ./κιλό στεγνού 
ιματισμού)  , σε συσκευασία-σακούλα των 10-20 κιλών.  

7 ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧ. 

ΣΚΟΝΗ [ΧΕΡΙ] 

Για όλους του τύπους ρούχων, σε συσκευασία. Με σύνολο ενεργών συστατικών min 
11%, σαπούνι 0,8-2%, ΡΗ 9-11, φωσφορικά min 12%, πυριτικά 2-5%, υπερβορικό 
νάτριο min 15%, υγρασία 9% max. 

8 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Απεριόριστης διάρκειας, με ρύθμιση της έντασης του αρώματος, σε πλαστική θήκη 

πλακέτα των 150 γρ περίπου. Να περιέχει αρώματα και γαλακτοματοποιητές 

9 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Φιάλες των 50-100gr 

10 ΠΑΝΙ  ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 

ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ 

Απορροφητικό σε κλειστή συσκευασία του ενός τεμαχίου, Νο 2, διαστάσεων 23 Χ 20 

εκατ. περίπου 

11 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Από πλαστικό ανθεκτικό , άριστης ποιότητας, κατάλληλα για ανθεκτική χρήση σε 
βαρέως τύπου εργασίες (χώροι κουζίνας και λουτρών), όλων των μεγεθών  

12 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ Οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - ελεύθερο από 
χλωροφθοράναθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, 



από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας  

13 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  Οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - ελεύθερο από 
χλωροφθοράναθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως 
κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων της Ελλάδας  

 

14 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ 

ΒΙΔΩΤΑ 

Κοντάρια μεταλλικά (όχι ανοξείδωτα), ύψους από 1,2 έως 1,40m με λεπτό κάλυμμα 

από πλαστικό Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με τις αντίστοιχες σκούπες και 

σφουγγαρίστρες  που θα επιλεγούν. 

15 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Μ.Χ. 

Από άθραυστο πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα,  και αντοχή σε θερμοκρασία έως 

120
ο
C  με πιστοποιητικό καταλληλότητας. Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 

16 ΚΥΤΙΟ ΜΟΛΥΣΜ. ΑΠΟΒΛ. 

40Lt  ΚΙΤΡΙΝΟ 

Κίτρινο Ανθεκτικοί, υδατοστεγείς περιέκτες.  Σε περίπτωση αιχμηρών αντικειμένων ο 

περιέκτης πρέπει να αποτελείται από ανθεκτικό, αδιάτρητο από αιχμηρά αντικείμενα 

μέσο, από υψηλής πυκνότητας πλαστικό. Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, 

IMDG, RID κ.λπ. 

17 ΚΥΤΙΟ ΜΟΛΥΣΜ. ΑΠΟΒΛ. 

60Lt  ΚΙΤΡΙΝΟ 

Κίτρινο Ανθεκτικοί, υδατοστεγείς περιέκτες.  Σε περίπτωση αιχμηρών αντικειμένων ο 

περιέκτης πρέπει να αποτελείται από ανθεκτικό, αδιάτρητο από αιχμηρά αντικείμενα 

μέσο, από υψηλής πυκνότητας πλαστικό. Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, 

IMDG, RID κ.λπ. 

18 ΚΥΤΙΟ ΜΟΛΥΣΜ. 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 40L ΚΟΚΚΙΝΑ 

Κόκκινο Ανθεκτικό, υδατοστεγές δοχείο με σχετική ένδειξη Συσκευασίες UN 

κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κ.λπ. 

19 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΡΟΥΧΩΝ  

Πολυκαθαριστικό σε σκόνη για δύσκολους λεκέδες , με ενεργό οξυγόνο για να 
λευκαίνει και να αφαιρεί ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες, από τους 30c για όλα 
τα υφάσματα και τις επιφάνειες που πλένονται .  
Σε συσκευασίες των 5- 10Kgr 

20 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝ. 

ΡΟΥΧΩΝ  

Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο 
περιβάλλον . Να συσκευάζεται σε ειδικά μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 100% 
ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα , 
υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς , να προσφέρει απαλότητα στα ρούχα  

 Σε συσκευασία των 4 λίτρων, με άρωμα, ενεργά συστατικά λιγότερο από 5% 

κατιονικά τασιενεργά, συντηρητικά. 

21 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΣΠΑΣΤΑ 

Καλαμάκια σπαστά από (πολυεστέρα) PET, διαμέτρου 5 χιλ. μήκους 25 εκ. , 
κατάλληλο για τρόφιμα , μιας χρήσης , μη τοξικά . Πακέτο 1000 τεμαχίων  

22 ΚΕΣΕΔΕΣ [ΜΠΩΛ] ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Μ.Χ . 

Από κατάλληλο πλαστικό σε συσκευασίες από 50 τεμ. 

23 ΜΠΩΛ - ΚΑΠΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣ Από κατάλληλο πλαστικό σε συσκευασίες από 50 – 100 τεμ. 

24 ΜΠΩΛ - ΣΚΕΥΗ ΦΕΛΙΖΟΛ 

Μ.Χ. 

Σκεύος φελιζόλ φαγητού τριθέσιο με καπάκι και αντοχή σε θερμοκρασία έως 120
ο
C  

με πιστοποιητικό καταλληλότητας. Σε συσκευασία των 250 τεμαχίων ή Ισοδύναμο.  

25 ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ [4LT] Σε μπιτόνια των 4 lit  

26 ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ Σε συσκευασία των 500 τεμ. 

27 ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ Σε συσκευασία των 10 τεμ. 

28 ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πάνα Ενηλίκων μιας χρήσεως με αυτοκόλλητες ταινίες, με περιφέρεια μέσης 175 εκ. 

και βάρος πάνας 145 γραμμάρια (+/-3%), απορροφητικότητα από 1.550-2.000 ml και 

συνδυασμό βάρους με SUPER ABSOLVABLE 80 γραμμαρίων περίπου για την 

πλήρη κατακράτηση των ούρων. 



29 ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΩΝ Διάφορα μεγέθη: 1)ΑΠΟ 4-9KG   2)ΑΠΟ 9-18KG                                                        

30 ΠΗΡΟΥΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Μ.Χ. 

Κατάλληλα για τρόφιμα, από πολυστερίνη απλή και ενισχυμένη (μήκους 16εκ.  +/- 0,1 

εκ. & βάρους 3,6 – 3,8 γρ. περίπου), σε συσκευασία των 50 ή 100 πιρουνιών, με 

πιστοποιητικό καταλληλότητας. 

31 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 

Από πολυστερίνη διαστάσεων 23cm, σε συσκευασία των 20 πιάτων. 

32 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

[ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ] 

Πιγκάλ ανοιχτό εξοπλισμένο με το ανάλογο βουρτσάκι καθαρισμού, κατασκευασμένο 

από ειδική πλαστική ύλη. 

33 ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΕΣ Ποντικοπαγίδες σε μορφή κόλλας 

34 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΜΕΓΑΛΑ 

Από άθραυστο πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, ύψους τουλάχιστον 10εκ. και αντοχή 

σε θερμοκρασία έως 120
ο
C  με πιστοποιητικό καταλληλότητας. Σε συσκευασία των 50 

ποτηριών. 

35 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ Από άθραυστο πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, ύψους τουλάχιστον 10εκ. και αντοχή 

σε θερμοκρασία έως 120
ο
C  με πιστοποιητικό καταλληλότητας. Σε συσκευασία των 50 

ποτηριών. 

36 ΣΑΚΟΥΛΕΣ  ΑΠΟΡ. ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ 

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, πάχους 10 

μικρόν,  θα έχουν σχήμα ορθογώνιο με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και 

στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία 

προορίζονται με δετικά καλωδίων (που δένουμε τις σακούλες). Πυκνότητας 0,910-

0,925 ανα G/CC αντοχή στη θραύση 170kg/cm2 

37 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΜΙΚΡΕΣ 

45χ55cm 

Σακούλες τύπου σούπερ μάρκετ διαστάσεων 30-55cm 

38 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 

ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΓΙΓΑΣ 

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, πάχους 10 

μικρόν, θα έχουν σχήμα ορθογώνιο με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και 

στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία 

προορίζονται. Πυκνότητας 0,910-0,925 ανά G/CC αντοχή στη θραύση 170kg/cm2 

39 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΧΕΡΙ Ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών 
Ευρώπης  

40 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

Κατάλληλη για τρόφιμα 

41 ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ  Αρωματικό σαπούνι καθαρισμού χεριών με ουδέτερο PH ως προς αυτό της 

επιδερμίδας των χεριών , παρέχοντας αντιμικροβιακή προστασία & αποτελεσματική 

καθαριότητα. 

42 ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟ Αγνό οικολογικό σαπούνι εξαιρετικής ποιότητος, πράσινο από πυρηνέλαιο. Η φυσική 

απόχρωση του πράσινου σαπουνιού οφείλεται στο φυσικό χρώμα του πυρηνελαίου. 

Η συγκεκριμένη απόχρωση δύναται ελαφρώς να ποικίλει ανάλογα με την περιοχή 

προέλευσης του πυρηνελαίου. Σε πλάκες των 100 gr ή 125 gr. περίπου. 

43 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Σε πακέτα των 10 τμχ, κανονικού πάχους με απαλό υφασμάτινο κάλυμμα (με φτερά). 

44 ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Σκούπα βούρτσα ίσια απλή βιδωτή χωρίς κοντάρι Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να 

μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη Θα πρέπει να 

εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 

45 ΣΠΙΡΤΑ Σε πακέτα των 50 τεμ.  



46 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. 

ΠΙΑΤΩΝ (4Lt) 

Υγρό σε συσκευασία 4 lit με επιφανειδραστικές ουσίες κατάλληλο για την 
απομάκρυνση των αλάτων και των υπολειμάτων απορρυπαντικού από τα σκεύη κατά 
το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.  

47 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟ 

ΑΝΟΞ.ΕΠΙΧΡ. 

Από ανοξείδωτο σύρμα,  σε σφραγισμένη συσκευασία του ενός τεμαχίου σε σχήμα 

σπόγγου. 

48 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΙΛΟ Σε τεμάχια από 0,500 έως 1kgr 

49 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΜ/ΤΙΚΕΣ 

(ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ) 

Κατάλληλες για ταμπλέτες 

50 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 

 

Αντιβακτηριδιακό με ανοικτούς πόρους μεγέθους 7,5Χ11,5cm περίπου σε κλειστή 

συσκευασία του ενός τεμαχίου, με μια όψη σκληρό άλλη όψη μαλακό,  από 

πολυεθαίρα 

51 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ   Σφουγγαρίστρα απλή: από φυσικά και συνθετικά νήματα, με 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 που 

θα επιλεγεί.  

52 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Σε συσκευασία 30 τεμαχίων 

53 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα , που αποφράσσει από διάφορα 
υπολείμματα τους νεροχύτες , νιπτήρες κ.λ.π. και απομακρύνει τη δυσοσμία .  
Σε φακελάκια των 100gr κατά προτίμηση για χρήση με ζεστό νερό 

54 ΥΓΡΟ ΚΑΘ.ΤΖΑΜΙΩΝ Να περιέχει επιφανειοδραστικά, να περιέχει οργανικό διαλύτη , και η ειδική σύνθεσή 
του να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το 
στέγνωμα , σε συσκευασία 1 lt .Θα πρέπει να είναι διαφανές, η συσκευασία να 
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας 
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

55 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΛΑΤΩΝ  

Ειδικής σύνθεσης συμπυκνωμένο άοσμο υγρό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για τον 

καθαρισμό & αφαίρεση συσσωρευμένων αλάτων, διαλύοντας άλατα, υπολείμματα 

τσιμέντου, σκουριάς & σαπουνιού. Τιμή PH : Από 0,5 – 1. 

56 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  (1 ΛΙΤ.) 

Δοχείο των 1 lit.περίπου με κύρια βάση το τεταρτοταγές αμμώνιο, ενεργά 
επιφανειοδραστικά 3-5% min διαλύτης 4%min σαπούνι 0,8%. Να έχει ευχάριστη και 
διακριτική οσμή, Να φέρει σήμανση CE καθώς οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας 

57 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ [ΧΕΡΙΩΝ] 

 

 Να είναι υγρό, με ελαφρύ άρωμα, με ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%, μη ιονικά 
min 2%, ΡΗ 6-8, με ειδική σύνθεση για να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε 
μορφής (τσαι, λύπη, αίμα,καφές, αυγό κ.α.) Να δίνονται οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 
ασφαλείας, να φέρει σήμανση CE , να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας 
που πρέπει να λαμβάνονται. 

58 ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ Μ.Χ. Απορροφητικά δύο στρωμάτων , μη αποστειρωμένο αδιάβροχο μιας χρήσης  

59 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φαράσι πλαστικό μεσαίου μεγέθους κατασκευασμένο από πλαστική ύλη με ρύγχος 

από καουτσούκ 

60 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 190γρ Φιαλίδιο υγραερίου 190 gr. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι 
σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 και είναι 
πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ 0437.  

61 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 95γρ. Σε ρολλά των 200 (+/-5%)  διπλών  φύλλων το κάθε ρολό, σε συσκευασία των 10 ή 
12 τεμ., με νάιλον περίβλημα, από λευκασμένο χημικό πολτό με απόκλιση +/-5%. 
Καθαρό βάρος ρολού 92gr (χωρίς να υπολογίζεται το βάρος του μαδρέν) με απόκλιση 
(+/- 5%) περίπου. 

62 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό 10% με απόκλιση +/-
5%, βάρους 92 γραμμ. (+/-5%), σε μονή συσκευασία των 60 φύλλων σε πλαστικό 
πακέτο,  λευκού χρώματος, διαστάσεις φύλλου 30Χ30 εκατ. με απόκλιση+/- 5%,  ανά 



 

 

40 ή 50 πακέτα περίπου  στο χαρτοκιβώτιο. 

63 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΛΛΑ Το κάθε ρολό θα έχει βάρος 900gr περίπου (+/-5%, χωρίς να υπολογίζεται το βάρος 

του μαδρέν), γκοφρέ, από λευκασμένο χημικό πολτό. 

64 ΧΛΩΡΙΝΗ Η προσφερόμενη φιάλη (ΠΡΟΣΟΧΗ: ανθεκτική συσκευασία) θα είναι των 2 λίτρων.  
Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 5%, 100-1000ppm ελευθέρου χλωρίου. Να φέρει 
σήμανση CE καθώς και οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας 


