
 1 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ            
 
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»        
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ       
Τηλ: 213 2079100 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          
Πληρ. Σ. Μαλινδρέτος          Πειραιάς 14249-11/07/2016 
Τηλ: 210 4520835           
Φαξ: 210 4528948 
Εmail: prommet@yahoo.gr         
      
                                                                                                   ΠΡΟΣ: 

 
ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

      

ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Απορρυπαντικών  για ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση»  

Σχετ.: 1. Το υπ’ αριθµ. 17/05.12.2013 απόσπασµα Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά µε την 

Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού δηµοσιεύουµε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Απορρυπαντικών του 

Νοσοκοµείου µας (Παράρτηµα Β’), προκειµένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης.  

Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τρίτη 12/07/2016 και θα ολοκληρωθεί τη Παρασκευή 

22/07/2016 στις 15.00 µµ.  

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Τµήµατος Προµηθειών prommet@yahoo.gr, συµπληρώνοντας τα στοιχεία και τον 

Πίνακα του Παραρτήµατος Α’.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και µόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα 

αποτελέσµατα θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για 

τέσσερις (4) επιπλέον ηµέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόµενων.  

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 
 
        

           
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ 
 
 
Συνηµµένα 
1. Παράρτηµα Α’- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων 
2. Παράρτηµα Β’ –Κείµενο ∆ιαβούλευσης-Τεχνικές Προδιαγραφές  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Πρωτοξειδίου Αζώτου 

Στο πλαίσιο της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκοµείο ΜΕΤΑΞΑ 
Από την Τρίτη 28/06/2016 έως και την Τετάρτη 06/07/2016 στις 15.00 µµ. 

 
  
 

Επωνυµία Επιχείρησης ή 
Φυσικού Προσώπου  

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση 
 
 

Υπεύθυνος σύνταξης  
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  
 

Τηλέφωνο  
 

Φαξ  
 

Email 
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1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις 
 
 

Παράγραφος 
Αναφοράς (π.χ. 1) Τίτλος Παραγράφου 

Σελίδα/ες 
αναφοράς Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις 

Άλλες σχετικές 
παραποµπές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

α/α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚ
ΟΣ 

ΥΛΙΚΟ
Υ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆
Α 

ΜΕΤΡΗ
ΣΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ

ΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 
Π.Τ. Ή 
ΕΡΕΥ
ΝΑ 
ΑΓΟΡ
ΑΣ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥ

ΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 

ΛΙΤΡΟΥ 
∆ΑΑΠΡ

17 200 ΛΙΤΡΟ   1,35 270 24% 64,8 336,39 

2 

ΥΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕ

ΝΟ  (∆ΑΠΕ∆ΟΥ-
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ) 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 

ΛΙΤΡΩΝ 
∆ΑΑΠΡ

12 600 ΛΙΤΡΟ   3,072 1843,2 24% 
442,36

8 2288,88 

3 

ΧΛΩΡΙΝΗ 
ΦΙΑΛΗ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 
ΛΙΤΡΩΝ 

∆ΑΑΠΡ

16 10000 ΛΙΤΡΟ 28.2.7 0,325 3250 24% 780 4030,565 

4 

ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΗΣ 
ΠΙΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕ

ΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 

ΛΙΤΡΩΝ 
∆ΑΑΠΡ

Α11 450 ΛΙΤΡΟ   1,82 819 24% 196,56 1017,62 

5 

ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΗΣ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕ

ΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 

ΛΙΤΡΩΝ 
∆ΑΑΠΡ

9 1100 ΛΙΤΡΟ   2,91 3201 24% 768,24 3972,39 

6 

ΥΓΡΟ 
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-
ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕ

ΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 

ΛΙΤΡΩΝ 
∆ΑΑΠΡ

10 140 ΛΙΤΡΟ   2,91 407,4 24% 97,776 508,326 

7α 

ΥΓΡΟ 
ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕ

ΝΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 

ΛΙΤΡΟΥ 
∆ΑΑΠΡ

14 100 ΛΙΤΡΟ   4,43 443 24% 106,32 553,99 

7β 

ΥΓΡΟ 
ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕ

ΝΟ  5 ΛΙΤΡΩΝ 
∆ΑΑΠΡ

Α14 150 ΛΙΤΡΟ   4,4 660 24% 158,4 823,04 
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8 

ΣΚΟΝΗ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 
ΚΙΛΩΝ 

∆ΑΑΠΡ

8 9000 ΚΙΛΟ   0,89 8010 24% 1922,4 9933,53 

9 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚ

Η ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ 

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕ

ΝΟ  
∆ΑΑΠΡ

25 500 ΛΙΤΡΟ   2,75 1375 24% 330 1707,99 

 

ΣΥΝΟΛΟ           
10623,

60   
2549,6

64 25172,72 

 
 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 

Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟΥ 

1. Να έχει ουδέτερο pH και να είναι δερµατολογικά ελεγµένο(να κατατεθούν µελέτες). 

2. Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση από επαγγελµατίες υγείας (διατήρηση φυσιολογικής χλωρίδας 

του   δέρµατος -µη πρόκληση ερεθισµών) και να µην περιέχει αλκαλικά και σαπούνι.  

3.  Να περιέχει γλυκερίνη και βιταµίνες για ενυδάτωση και επούλωση του κατεστραµµένου δέρµατος.  

4. Να περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες για την διευκόλυνση αποµάκρυνσης οργανικών ρύπων.  

5. Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες. 

6. Να έχει καλή συµβατότητα µε το δέρµα και να µην προκαλεί ερεθισµούς. 

7. Να έχει ήπιο ευχάριστο άρωµα ή άοσµο και να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση. 

8. Να περιέχει επιπρόσθετα µια ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για την µη ανάπτυξη   

µικροβίων (ΦΕΚ 329,τ.821/4/97 ΚΥΑ 6 εφόσον δεν χαρακτηρίζονται βάσει βιβλιογραφίας επιβλαβείς  

για τον άνθρωπο. 

9. Να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα και να κατατεθούν δύο δείγµατα 

τουλάχιστον . 

10. Να είναι καταχωρηµένο στον ΕΟΦ σαν καλλυντικό κρεµοσάπουνο.  

11. Να προσφέρεται  σε συσκευασία µιας χρήσης 1 λίτρου και να διαθέτει ενσωµατωµένη αντλία σε κάθε   

δοχείο. 

 

2. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (∆ΑΠΕ∆ΩΝ- ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ) ΣΥΣΚ. 5 

ΛΙΤΡΩΝ 
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1. Να περιέχει χαµηλού αφρισµού µη ιονικά και ανιονικά τασιενεργά (min 5%)µε ουδέτερο pH(7,7-

7,8),σαπούνι (min 0,8 %), διαλύτη (min 4%). 

2. Να διαλύει τους οργανικούς και αποξηραµένους ρύπους. 

3. Να διαλύει τους λιπαρούς ρύπους και να µειώνει την ολισθηρότητα των δαπέδων. 

4. Να ξεπλένεται εύκολα και να µην αφήνει ίζηµα. 

5. Να µην περιέχει προσθήκη αρώµατος ή χρωστικών ουσιών. Για τους χώρους εστίασης το άρωµα 

είναι επιθυµητό. 

6. Να µην είναι ερεθιστικό, καυστικό ή επιβλαβές για τον χρήστη και να δίνονται στοιχεία ως προς 

τοξικότητα του. 

7. Να δίνεται το κόστος συµπυκνωµένου προϊόντος, καθώς και του διαλύµατος µετά την προτεινόµενη 

κατασκευαστική αραίωση. 

8. Να διαλύεται εύκολα στο νερό. 

9. Για τους χώρους και τις επιφάνειες των χώρων εστίασης απαιτείται µόνο έτοιµο αραιωµένο 

διάλυµα. 

10. Να µην επισηµαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ.  

11. Να φέρουν οδηγίες χρήσης µε προτεινόµενες δοσολογίες και οδηγίες ασφαλούς χρήσης του. 

12. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία. 

 

3. ΧΛΩΡΙΝΗ (∆ΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ)ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 lit 

 

1. Να περιέχει Υποχλωριώδες Νάτριο, να απελευθερώνει ενεργό χλώριο (min 4-5%-50.000ppm 

διαθέσιµου χλωρίου) και καυστικό Na (min. 0,3%-0,5%). 

2. Να είναι σε υγρή µορφή. 

3. Να έχει ευχάριστη οσµή. 

4. Να µην επισηµαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ.  

5. Να αναγράφονται τα ατοµικά µέτρα προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση έκθεσης 

βλεννογόνου στο προϊόν.  

6. Να φέρει οδηγίες χρήσης µε προτεινόµενες δοσολογίες. 

7. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία 2lit. 

8. Να φέρει την έγκριση του ΕΟΦ  για την απολυµαντική δράση του προϊόντος  και του ΓΚΧ για την 

απορρυπαντική του δράση . 

9. Να συνοδεύεται από Material Safety Data Sheets (M.S.D.S)- ∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 

 

4. ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΗΣ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ 

 

1. Να είναι µίγµα ανιονικών και µη ιονικών τασιενεργών min 2%.  

2. Να περιέχει ανιονικά τασιενεργά από 5-15%. 
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3. Να έχει ουδέτερο pΗ, ευχάριστο άρωµα, να είναι σε συµπυκνωµένη µορφή και να διαλύεται εύκολα 

στο νερό. 

4. Να ξεπλένεται εύκολα. 

5. Μετά το τελικό ξέπλυµα των πιάτων να µην αφήνει κηλίδες. 

6.  Να είναι χαµηλού αφρισµού µε υψηλή καθαριστική ικανότητα έναντι οργανικών ρύπων (πιστοποίηση). 

7.  Να περιέχει οξικό οξύ για την καταπολέµηση δυσάρεστων οσµών (όπως π.χ. αυγού, ψαριού). 

8.  Να µην είναι ερεθιστικό, καυστικό ή επιβλαβές για τον χρήστη. 

9.  Να δίνεται το κόστος συµπυκνωµένου προϊόντος, καθώς και του διαλύµατος µετά την προτεινόµενη 

κατασκευαστική αραίωση. 

10.  Να µην επισηµαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ.  

11.  Να υπάρχει δυνατότητα δοσολόγησης µέσω δοσοµετρικής συσκευής (αντλία) για την ακριβή µέτρηση 

της ποσότητας. 

12. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία. 

13. Να διατίθενται πληροφορίες για προτεινόµενες δοσολογίες. 

 

5. ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΛΙΤΡΩΝ 

 

1. Να είναι χαµηλού αφρισµού, σε συµπυκνωµένη µορφή και αλκαλικό µε pΗ διαλύµατος 12-13 περίπου. 

2. Να περιέχει στην σύσταση του συνδυασµό αλκαλίων σε περιεκτικότητα min 10% το καθένα ώστε να 

εξασφαλίζεται ισχυρή καθαριστική δράση σε άµυλο, λίπος και πρωτεΐνες, καθώς και λεκέδες από 

καφέ, τσάι, κλπ.  

3. Να µην περιέχει ΝΤΑ, το οποίο θεωρείται ύποπτο καρκινογένεσης. 

4. Να ενδείκνυται η χρήση σε θερµοκρασίες >60°C ώστε να επιτυγχάνεται άριστο καθαριστικό 

αποτέλεσµα. 

5.  Να µην επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού. 

6.  Να δίνεται το κόστος συµπυκνωµένου προϊόντος, καθώς και του διαλύµατος µετά την προτεινόµενη 

κατασκευαστική αραίωση για χρήση σε σκληρό νερό. 

7.  Να µην είναι διαβρωτικό για τα είδη εστίασης και να µην αφήνει υπόλειµµα στα είδη εστίασης. 

8. Να µην επισηµαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ.  

9. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία. 

10.  Να δοσολογείται µε δοσοµετρική συσκευή και δοσοµετρική αντλία. 

 

6. ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΥΣΚ. 5 

ΛΙΤΡΩΝ 
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1. Να είναι µίγµα τασιενεργών και οργανικού οξέως σε ελαφρά όξινη φόρµουλα (pΗ 4-5) και κατάλληλο 

για χρήση σε σκληρό νερό. 

2.  Να εξασφαλίζει άριστη διαβροχή των επιφανειών και να είναι κατάλληλο για την ουδετεροποίηση των 

αλκαλικών υπολειµµάτων του απορρυπαντικού.  

3. Να περιέχει βιοδιασπώµενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού 

για τα απορρυπαντικά 648/2004/EC. 

4.  Να δίνεται το κόστος συµπυκνωµένου προϊόντος, καθώς και του διαλύµατος µετά την προτεινόµενη 

κατασκευαστική αραίωση. 

5.  Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία. 

6. Να δοσολογείται µε δοσοµετρική συσκευή και δοσοµετρική αντλία. 

 

7. ΥΓΡΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:α) 1 ΛΙΤΡΟΥ, 

β) 5 ΛΙΤΡΩΝ 

 

1. Προδιαγραφές για τα είδη 7 α), και 7β) 

2. Να έχει όξινο pΗ, κατάλληλο να αφαιρεί επικαθίσεις αλάτων από το εσωτερικό των πλυντηρίων. 

3.  Να περιέχει στην σύσταση του ένα τουλάχιστον ανόργανο οξύ σε περιεκτικότητα min 40%. 

4.  Να είναι άοσµο κατά τη χρήση. 

5. Να είναι κατάλληλο για επαγγελµατικά πλυντήρια πιάτων και ποτηριών. 

6.  Να µην αφήνει ίχνη αλάτων στα είδη εστίασης. 

7.  Να δίνεται κόστος συµπυκνωµένου προϊόντος, καθώς και του διαλύµατος µετά την προτεινόµενη 

κατασκευαστική αραίωση. 

8. Να γίνει υποχρεωτικά δοκιµή του δείγµατος στα υπάρχοντα πλυντήρια των Ειδών Εστίασης. 

9.  Να µην επισηµαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ.  

10. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία. 

 

1. Να είναι 

κοκκώδες – 

προϊόν πύργου 

ξηράνσεως – οµοιόµορφης εµφάνισης.  

2. Να έχει οµοιόµορφη εµφάνιση, χωρίς συσσωµατώσεις που δεν θραύονται µε το χέρι. 

3. Οι κόκκοι να διαλύονται εύκολα στο νερό και να µην συσσωµατώνονται κατά τη ροή ύδατος µέσω της 

ειδικής θέσεως του απορρυπαντικού στο πλυντήριο. 

4. Να περιέχει TAED για να δίνει αποτελέσµατα λεύκανσης από τους 40°C. 

5. Να περιέχει ένζυµα για την αποµάκρυνση ρύπων όπως το αίµα. 

6.  Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το ενεργό όξυγόνο και οπτικούς υπερλευκαντές. 

7.  Να περιέχει πρόσθετα προστασίας µεταλλικών τµηµάτων (π.χ. υδρύαλος νατρίου). 

8.ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΥΣΚ.20  ΚΙΛΩΝ     
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8. Να περιέχει συστατικά που δεσµεύουν τη σκληρότητα του νερού, για τέλεια αποτελέσµατα ακόµη και 

σε σκληρό νερό. 

9.  Να µην είναι επιβλαβές στα υφάσµατα και στις µηχανές πλύσης.  

10. Να είναι κατάλληλο για όλα τα πλυντήρια. 

11. Να είναι χαµηλού αφρισµού. 

12.  Να είναι ελαφρά αρωµατισµένο.  

13. Να είναι καταχωρηµένο στο Μητρώο Απορρυπαντικών του ΓΧΚ. 

14. Να µην επισηµαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον, σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ.  

15. Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστική συσκευασία. 

16. Πίνακας συστατικών στοιχείων απορρυπαντικής σκόνης πλυντηρίου ρούχων 

                        Σύνολο ενεργών επιφανειοδραστικών 

                        (ανιονικών, µη ιονικών )……………………………… min 11% 

                        Σαπούνι ………..……………………………………………0,8-2% 

                        Φωσφορικά ως P202……………………………………..Min 12% 

                        Πυριτικά ως SιO2…………..…………………………….2-6% 

                        Νάτριο-καρβοξύ-µεθυλοκελλουλόζη ή άλλη 

                        Ουσία µε ανάλογη δράση.…………………………….0,5-1% 

                        ∆όκιµη υπερλευκαντικού (οπτικού λαµπρυντικού)     θετική 

                        Υπερβορικό Νάτριο (λευκαντικό)……………………min 15% 

                        Υγρασία ……………………………………………………..min 9% 

                         pH υδατικού διαλύµατος 1%…………………………9-11. 

9.ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ 

 

1. Να είναι συµπυκνωµένο, µαλακτικό υγρό µε ευχάριστο άρωµα και εξουδετερωτικές ιδιότητες για 

επαγγελµατικά πλυντήρια ρούχων.  

2. Να περιέχει άριστα βιοδιασπώµενα µαλακτικά στοιχεία και να χρησιµοποιείται στο τελευταίο 

ξέβγαλµα.  

3. Να κάνει τα υφάσµατα µαλακά, αφράτα και αρωµατισµένα, διευκολύνοντας στο σιδέρωµά τους.  

4. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε συσκευές δοσολόγησης.  

5. Να προστίθεται σε αναλογία 2 – 6 ml ανά Kg στεγνού ιµατισµού στο τελευταίο ξέβγαλµα.  

6. Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20 – 30 kg περίπου.  

7. Να είναι βιοδιασπώµενο, και να µην ρυπαίνει το περιβάλλον.  

8. Η χρήση του να είναι φιλική προς τον χρήστη. 

9. Να έχει πυκνότητα (g/cm3 ) 1 +/- 0.05 

10. Να είναι πλήρως διαλυτό. 

11. Να έχει pH 4 +/- 1. 
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12. Μη αναφλέξιµο. 

13. Με απολυµαντική δράση. 

 

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  

Για κάθε είδος απαιτείται η προσκόµιση των κάτωθι δικαιολογητικών, επί ποινής απόρριψης: 

1)Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών (technical data-sheets). 

2)∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας (Safety Data Sheet). 

3)Άδεια από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ). 

4)Να διαθέτουν ετικέτες και οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. 

5)Προτεινόµενη δοσολογία µε ενδεικτικά προγράµµατα χρήσης ανάλογα µε την ποιότητα του νερού. 

6)Πιστοποιητικό ISO 9001/14001 από διαπιστευµένο φορέα, του παραγωγού Οίκου. 

7)UN πιστοποιηµένες συσκευασίες για τα προϊόντα τα οποία ταξινοµούνται ως επικίνδυνα για την µεταφορά.  

8)Πιστοποιητικό/ βεβαίωση συµµετοχής του παραγωγού σε συλλογικό σύστηµα διαχείρισης συσκευασιών.  

9)Πιστοποιητικό/ βεβαίωση συµµετοχής του παραγωγού σε συλλογικό σύστηµα διαχείρισης ηλεκτρικών/ 

ηλεκτρονικών συσκευών, για τα δοσιµετρικά συστήµατα. 

10)Κατάθεση δειγµάτων προϊόντων.  

 

Επίσης, θα πρέπει να προσκοµιστούν: 

1.Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής των προϊόντων για εκτέλεση 

της σύµβασης. 

2. Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης/ τεκµηρίωσης των προσφεροµένων προϊόντων ως προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές µε αριθµητικές παραποµπές σε φυλλάδια, έντυπα κ.λ.π.. 

3. Τα προσφερόµενα απορρυπαντικά θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά από τους προµηθευτές ως προς 

την ονοµασία, την χώρα προέλευσης, την κατασκευάστρια εταιρεία, την χρήση για την οποία προορίζονται, 

την συνιστώµενη δοσολογία χρήσης, καθώς και τα ανώτερα και κατώτερα όρια αυτής. 

4. Για την οικονοµική αξιολόγηση των προϊόντων να δίνεται η τιµή του συµπυκνωµένου προϊόντος ανά κιλό 

ή λίτρο, καθώς επίσης και το κόστος ανά λίτρο διαλύµατος έπειτα από την προτεινόµενη  κατασκευαστική 

αραίωση. 

5. Για τα απορρυπαντικά, λαµπρυντικά και αφαλατικά αυτόµατων πλυντηρίων πιάτων η κατακύρωση θα 

γίνει σε ένα προµηθευτή για λόγους συµβατότητας µεταξύ των υγρών, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το συνολικό 

κόστος πλύσης των προϊόντων ανά λίτρο νερού κατανάλωσης. 

6. Θα πρέπει ο προµηθευτής απαραιτήτως και επί ποινής απόρριψης να δίνει τις αντίστοιχες αυτόµατες 

δοσοµετρικές αντλίες, τις οποίες θα υποχρεούται να εγκαταστήσει και να ρυθµίσει µε δική του µέριµνα και 

έξοδα στα πλυντήρια του νοσοκοµείου µας (να δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση). 

7.Βιβλιογραφικές αναφορές και πίνακες αποτελεσµατικότητας κατά µικροργανισµών. 

8.Μελέτες απο έγκυρους οργανισµούς που να πιστοποιούν ότι οι προτεινόµενες από τον κατασκευαστή προς 

χρήση πυκνότητες είναι αποτελεσµατικές στον προτεινόµενο χρόνο δράσης και για συγκεκριµένα στελέχη. 
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6.Οι συσκευασίες των προϊόντων θα πρέπει να είναι πρωτότυπα του εργοστασίου παραγωγής για αποφυγή 

τυχόν επεµβάσεων για αλλαγή συσκευασιών  (πώµα - ταινία ασφαλείας). 

Μετά την κατακύρωση  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει το Νοσοκοµείο µε πλαστικοποιηµένες πινακίδες µεγέθους Α4 για 

ανάρτηση στους χώρους χρήσης του προϊόντος που θα αναφέρουν: Ονοµασία προϊόντος, οδηγίες χρήσεως, 

κινδύνους και µέτρα προφύλαξης, αντίδοτα, εργοστάσιο παρασκευής, υπεύθυνο διανοµής και τηλέφωνα 

επικοινωνίας.  

• Ο ανάδοχος για κάθε προϊόν υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει φυλλάδιο µε τις 

πληροφορίες του προϊόντος, καθώς και φύλλο δεδοµένων ασφαλείας του προϊόντος (MSDS), στην Ελληνική 

και στην Αγγλική γλώσσα. 

• Επίσης, υποχρεούται µε δικά του έξοδα σε τακτικό έλεγχο των ρυθµίσεων των αντλιών και δοσοµετρητών 

προκειµένου να αποφεύγονται προβλήµατα δυσλειτουργίας του συστήµατος. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.  

Θα πρέπει: 

1. Τα προϊόντα των προµηθευτών που προορίζονται για να χρησιµοποιηθούν στο χώρο της κουζίνας να 

ικανοποιούν και τις ειδικές απαιτήσεις που υπάρχουν για τους χώρους µαζικής εστίασης, πληρώντας τους 

όρους που τίθενται από τα συστήµατα διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας HACCP και ISO 22000. 

2. Να οργανώσουν την συστηµατική εκπαίδευση των εργαζοµένων σε συνεργασία µε τους αρµόδιους του 

τµήµατος, σε ότι αφορά τις  πρακτικές ορθής χρήσης συσκευών, απορρυπαντικών, τις διαδικασίες 

καθαρισµού, και τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων. 

3. Να παραδώσουν εποπτικό πρόγραµµα καθαρισµού σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, ειδικό ανά περιοχή και 

τµήµα κουζίνας. 

4. Να είναι σε θέση να παρέχουν τεκµηριωµένες διαδικασίες επιβεβαίωσης της αποτελεσµατικότητας των 

διενεργούµενων καθαρισµών µε χρήση ειδικών λιστών ελέγχου και ειδικών kit. 

5. Τα συστήµατα δοσοµέτρησης θα διατεθούν για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η σύµβαση. 

6. Τα προσφερόµενα συστήµατα δοσοµέτρησης των καθαριστικών θα εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή 

παρέµβαση εξωγενούς παράγοντα, σε ότι αφορά τις αραιώσεις και δοσολογίες των χρησιµοποιούµενων 

προϊόντων και θα διασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή επαφή µε τα πυκνά χηµικά. 

7. Να είναι διατεθειµένοι να δεχτούν οποιοδήποτε έλεγχο απαιτηθεί από τα αρµόδια εποπτικά όργανα του 

Νοσοκοµείου. 

8. Να πραγµατοποιούνται µηνιαίες επισκέψεις από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό του αναδόχου, για τον έλεγχο 

της καλής λειτουργίας των συστηµάτων δοσοµέτρησης. 

9. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή δυσλειτουργίας των συστηµάτων δοσοµέτρησης, θα έχει την δυνατότητα 

άµεσης επισκευής εντός 24 ωρών. 
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10. Με κάθε τακτική ή έκτακτη επίσκεψη θα υποβάλλει δελτία τεχνικών ελέγχων των συσκευών που θα 

εγκατασταθούν στο αρµόδιο τµήµα. 

11. Για όλα τα είδη είναι απαραίτητη η προσκόµιση ικανής ποσότητας δειγµάτων επί ποινής απόρριψης. 

12. Θα προτιµηθούν προµηθευτές µε ISO 9001. 

Όσα εκ των προσφερόµενων προιόντων δεν καλύπτουν τα παραπάνω θα απορρίπτονται από το διαγωνισµό. 

 


