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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – ΧΑΡΤΙΚΩΝ - ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ 

 
                 
       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
  
              ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ   

    Έντυπο τεχνικών προδιαγραφών 
    Δελτίο δεδομένων ασφαλείας ( Safety Data Sheet ) 
    Άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους 
    Πιστοποιητικό ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα 
    Να διαθέτουν ετικέτες στα ελληνικά   
    Προτεινόμενη δοσολογία από τον κατασκευαστή, με ενδεικτικά προγράμματα 
    Χρήσης σε πλυντήρια ανάλογα με την ποιότητα νερού. 
    Κατάθεση δειγμάτων προϊόντων 
 

1.   Σαπούνι πράσινο ( πλάκες) KG. 
Σαπούνι πράσινο σε πλάκες των 200-250 gr. με βάση το ελαιόλαδο. Να διατίθεται κατά  
προτίμηση σε συσκευασία χαρτοκιβωτίων των 12 κιλών.   
 
 

2. Υγρό πλύσεως πιάτων ( στο χέρι)  
      Το απορρυπαντικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι θα πρέπει: Να περιέχει οξικό οξύ  
      για την καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών, να έχει ουδέτερο PH, να είναι φιλικό προς το   
      περιβάλλον, να ξεπλένεται εύκολα, να περιέχει αντιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες  
      5-150 και να μην έχει άρωμα. 
 
 
3. Υγρό απορρυπαντικό, για το πλυντήριο πιάτων/ ποτηριών τύπου Door Type. 

 Το παραπάνω απορρυπαντικό θα πρέπει : 
 Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. 
 Να είναι σε υγρή μορφή 
 Να είναι ισχυρά αλκαλικό προϊόν 
 Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικής συσκευής 
 Να περιέχει NTA max 20% 
 Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού 
 Να είναι χαμηλού αφρισμού 
 Να διαλύεται εύκολα στο νερό 
 Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον 
 Μετά το πλύσιμο δεν θα πρέπει να αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες σε συνδυασμό με το  
 στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων. 
 Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία   

 
 

4.  Υγρό στεγνωτικό- λαμπρυντικό για τα πλυντήρια πιάτων/ ποτηριών 
 Το παραπάνω προϊόν θα πρέπει : 
 Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση 
 Να είναι σε υγρή μορφή 
 Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού 
 Μετά το πλύσιμο δεν θα πρέπει να αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες σε συνδυασμό με 
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 το απορρυπαντικό πλυντηρίων πιάτων 
 Να χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικής συσκευής 
 Να προστατεύει τα σκεύη 
 Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον 
 Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία 

 
 

5. Υποχλωριώδες Νάτριο (Χλωρίνη) 
 Να περιέχει τριπολυφωσφωρικο Na Min 10% 
 Να περιέχει καυστικό   Na Min 0,3 % 
 Να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή 

 
 

6. Οικιακή Χλωρίνη 
Η οικιακή χλωρίνη θα πρέπει : 

1. Να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και να έχει συγκέντρωση ενεργού χλωρίου 4,5-5 
2. Η συσκευασία να είναι των 2 λίτρων και περισσότερο. Να συνοδεύεται από 

                δοσομετρητές.  
      3.  Η συγκεκριμένη χλωρίνη θα χρησιμοποιείται για την διεργασία της χημικής   

        αποστείρωσης των μηχανημάτων της Μ.Τ.Ν, της Μ.Ε.Θ, Χειρουργείο στα     
πλυντήρια ρούχων, μαγειρείο. 

       
                   
                                      
7. Σκόνη πλυντηρίου 
     Απορρυπαντικό σε κοκκώδη μορφή για πλυντήρια ρούχων. 

Το απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων κοκκώδους μορφής, ομοιόμορφης εμφάνισης θα 
πρέπει: Να περιέχει σύνολο επιφανειοδραστικών ουσιών όχι λιγότερο από 15%,        
σαπούνι ‹2%, ένζυμα, λευκαντικό παράγοντα, φωσφορικές ενώσεις ›12%, 
πολυκαρβοξυλικές ενώσεις, υγρασία ‹9%,  αποσκληρυντικό παράγοντα, να μην έχει 
δυσάρεστη οσμή, να απομακρύνει τελείως ρύπους πρωτεϊνικής φύσης π.χ. αίμα, να 
επαναφέρει την αρχική λάμψη και φρεσκάδα σε γαριασμένα από καιρό ρούχα, να 
προστατεύει το πλυντήριο και τα υφάσματα από φθορές και επικαθίσεις αλάτων, τα 
λευκαντικά συστατικά του να δρουν ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, να διαλύεται 
εύκολα στο νερό, να μην συσσωματώνεται όταν το νερό διέρχεται μέσα από την ειδική 
θέση εναπόθεσής του και να είναι χαμηλού αφρισμού. 

             

 

8. Μαλακτικό υγρό πλυντηρίου ρούχων άοσμο 

Το μαλακτικό πλυντηρίων ρούχων θα πρέπει: Να είναι άοσμο, να περιέχει άριστα 
μαλακτικά συστατικά τα οποία θα είναι βιοδιασπώμενα, να κάνει τα υφάσματα μαλακά, 
αφράτα διευκολύνοντας το σιδέρωμά τους, να περιποιείται και να προστατεύει τις ίνες των 
ρούχων. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΑΡΤΙΚΩΝ 
 
 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν για όλα τα προτεινόμενα 
προϊόντα : 
  

- Άδεια του Γ.Χ.Κ. και του Ε.Ο.Φ 
- Πιστοποιητικό ISO από διαπιστευμένο φορέα και CE mark. 
- Δελτίο δεδομένων ασφαλείας, στην Ελληνική γλώσσα, αλλά και το ξενόγλωσσο 

έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. 
- Δείγμα του προϊόντος 
                       

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους ενδεικτικό                              
δείγμα των ειδών που προσφέρουν, το οποίο λαμβάνεται υπόψιν κατά την αξιολόγηση 
των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή. Με τις προσφορές και για κάθε δείγμα θα 
καθορίζεται: 
- Το μικτό βάρος κάθε προϊόντος, το βάρος του χαρτιού και το βάρος του χαρτονένιου  
κυλίνδρου. 
- Το βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο 
- Η προέλευση της πρώτης ύλης (εσωτερικού ή εξωτερικού) 
- Η σύνθεση του προϊόντος 
Κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο ενισχυτικό της ποιότητας του χαρτιού που προσφέρεται. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  
1. ΧΑΡΤΙ  ΥΓΕΙΑΣ           
Το υπό προμήθεια χαρτί καθαριότητας πρέπει : 
1. Να είναι λεπτό, αντοχής στη χρήση και να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό. 
2. Να διατίθεται σε ρολά 250 διπλών φύλλων με ανοχή  +10%, έκαστο φύλλο να έχει                                 
πλάτος κατ΄ ελάχιστον 0,105Μ και ολικό μήκος ρολού κατ΄ ελάχιστο 25 μέτρα. 
3. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διάτρηση είτε με πίεση, να κόβονται 
εύκολα και να είναι περιτυλιγμένα σε κύλινδρο από χαρτόνι, κατάλληλο για τη στήριξη του 
ρολού, κατ΄ ελάχιστο 90 γραμ. (+10%). 
Επίσης να αποτελείται κατά 50% το ελάχιστο, από πρωτογενή χαρτοπολτό λευκασμένο 
χημικώς και κατά 50% το ανώτερο, από μηχανικό πολτό. 
4. Να διατίθεται σε πλαστική συσκευασία κατά προτίμηση των οκτώ (8) ή των δώδεκα(12) 

ρολών. 
 
 

2. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΜΟΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 
        Οι υπό προμήθεια χειροπετσέτες θα πρέπει : 
        1. Να είναι σε πακέτα των 200 μονών φύλλων (+ 10% )   
        2. Κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική ή χάρτινη θήκη και η λήψη των φύλλων να γίνεται με 
  ευκολία.   
        3. Να είναι κατασκευασμένες από πρωτογενή χαρτοπολτό, λευκού χρώματος και να μην     
  περιέχουν ουσίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν. 
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       4. Να προέρχονται min κατά 80% από χημικό πολτό και max κατά 20% από μηχανικό    
  πολτό. 
       5. Τα πακέτα θα είναι σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία των 20-40 τεμαχίων, στην οποία       
  θα αναγράφονται όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενδείξεις, καθώς και : 

        -   Η ονομασία του περιεχομένου 
        -   Τα στοιχεία του προμηθευτή 
        -   Ο αριθμός των περιεχομένων πακέτων 
        -   Ο αριθμός των μονών φύλλων του κάθε πακέτου 
 
        Ειδικά Χαρακτηριστικά 
- Αριθμός φύλλων ανά πακέτο  200 (+ 10%) 
- Διαστάσεις κάθε χαρτοπετσέτας 25Χ 21 εκατοστά. 
- Βάρος σε gr/ m2 : 40. 
- Min αντοχή στον εφελκυσμό κατά SCHOPPER, MD +CD/2 : 350/ 
- Απορροφητικότητα : Απαιτούμενος χρόνος max 10 sec. 
- Χρώμα λευκό. 

  
 
 3. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
 Οι χαρτοπετσέτες θα πρέπει : 
 - Να έχουν τετράγωνο σχήμα και διαστάσεις 30Χ 30 εκατοστά ( με ανοχή +5%) 

        - Να είναι συσκευασμένες σε πακέτα των 70-80 τεμαχίων, σε πλαστική, διάφανη,   
          αεροστεγή θήκη που θα είναι κλεισμένη με θερμοσυγκόλληση. 
        - Τα πακέτα να είναι σε χάρτινη ή πλαστική συσκευασία των 40 πακέτων 
        - Να είναι κατασκευασμένες από πρωτογενή χαρτοπολτό λευκού χρώματος 
        - Να έχουν όψη (αφή) πορώδη 
        - Να μην περιέχουν ουσίες οι οποίες να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν 
        - Να πολτοποιούνται και να διαλύονται εύκολα στο νερό 
                
                  Ειδικά Χαρακτηριστικά 
                      -    Βάρος κάθε χαρτοπετσέτας σε γραμμάρια 1,5 (+ 5% ) 

     -    Καθαρό βάρος κάθε πακέτου σε γραμμάρια 102 (+5%) 
     -    Τέφρα max 2,5% 
     -    Απορροφητικότητα : Απαιτούμενος χρόνος max 10 sec. 

  
 

 
        4. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ 
        Να είναι από ανακυκλωμένο χημικό πολτό ( ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΥΛΗ) λευκασμένος 17-18gr. 
        και να διατίθεται σε φύλλα διαστάσεων περίπου 60Χ 40 cm. Θα παραδίδεται σε πακέτα  
        των πέντε κιλών το κάθε πακέτο. Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη  
        πλαστική σακούλα  και θα αναγράφουν «κρατικό είδος». Θα αναγράφεται το βάρος. 
        Επίσης στην συσκευασία θα αναγράφονται: 
        - τα στοιχεία εργοστασίου παραγωγής 
        - το είδος του περιεχομένου και την σύσταση (χημικός πολτός) 
        - τις διαστάσεις 
        - το καθαρό βάρος 
      
         

 


