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Θέμα: Σεχνικές προδιαγραφές προς Διαβούλευση.  

       

 

          Τποβάλουμε προς διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών 

καθαριότητας, και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τυχόν παρατηρήσεις με μήνυμα σας 

στο email:prom2@gnaigio.gr μέχρι την Σρίτη 22-05-2018 και ώρα 10:00π.μ.  

          Η διαδικασία επισπεύδεται λόγω του κατεπείγοντος της εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 7/23-03-2018 

θέμα 1ο Απόφασης Δ., περί κύρωσης προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για υπογραφή 

ατομικών συμβάσεων. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
- Σα σιηθά λα είλαη θαηλούργηα. 
- Να είλαη ζε άρηζηε θαηάζηαζε από άπουε ιεηηοσργίας θαη εκθάληζες. 
- Να είλαη πρώηες ποηόηεηας θαη λα δηαζέηοσλ όποσ προβιέπεηαη ζήκαλζε CE. 
- Αλ θρηζεί απαραίηεηο, ηο Νοζοθοκείο έτεη ηο  δηθαίφκα λα δεηήζεη προζθόκηζε δεηγκάηφλ ηφλ δεηούκελφλ    εηδώλ. 

ΕΙΔΟ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΜΑΤΡΔ 

 Οι ςακοφλεσ να είναι ανκεκτικζσ και ςτεγανζσ. 

  ε διαςτάςεισ: Μεγάλθ:80χ110, Μεςαία: 90χ70. 

ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΚΗΣΡΗΝΔ 

ΑΚΟΤΛΕ ΚΙΣΡΙΝΕ & ΚΟΚΚΙΝΕ  ΜΕ ΛΟΓΟΣΤΠΟ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ 
Οη ζαθούιες πέρα από ηολ θαηάιιειο τρφκαηηζκό λα δηαζέηοσλ θαη’ ειάτηζηολ ηα 
αθόιοσζα ταραθηερηζηηθά: 

 Ανκεκτικζσ, αδιάβροχεσ, από πλαςτικό υλικό πολυαικυλενίου, πάχουσ 
60-70 μ^, κατάλλθλο για αποτζφρωςθ (όχι PVC), χωρίσ οςμζσ. 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ Η ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΔΕΙΓΜΑΣΟ 

 Να είναι χωρθτικότθτασ 60 λίτρων. 

 Να ζχει ςιμανςθ με το διεκνζσ ςφμβολο μολυςματικϊν (κίτρινα ΕΑΑΜ, 
κόκκινα ΜΕΑ) και να φζρει ευκρινϊσ τον όρο επικίνδυνο απόβλθτα. 

 ε διαςτάςεισ: Μεγάλεσ:80χ110, Μεςαίεσ: 90χ70. 

ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΚΟΚΚΗΝΔ 

ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
Δ ΡΟΛΟ 

 Μαφρεσ ςε ρολό 50χ50 

 Να είναι ανκεκτικζσ και ςτεγανζσ 

ΡΟΛΛΟ ΥΔΡΗΧΝ 2 ΚΗΛΧΝ 
 Χαρτί κουηίνασ ςε ρολό βάρουσ 2 κιλϊν, ςε διπλά φφλλα, 

απορροφθτικό, ανκεκτικό, από 100%  λευκαςμζνο χθμικό πολτό 

ΤΓΡΟ ΓΔΝΗΚΟΤ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

 υμπυκνωμζνο υγρό απορρυπαντικό-κακαριςτικό δαπζδων και 
επιφανειϊν. με ουδζτερο PH διαλφματοσ 6-8 περίπου. Να διαλφει 
οργανικοφσ και αποξθραμζνουσ ρφπουσ. Να διαλφει τουσ λιπαροφσ 
ρφπουσ και να μειϊνει τθν ολιςκθρότθτα των δαπζδων. 

  Πρζπει οπωςδιποτε να αναφζρονται οι αραιϊςεισ. 

 Να μθν αφινει ίηθμα. Να μθ χρειάηεται ξζβγαλμα. 

 Να είναι ελαφριά αρωματιςμζνο. Να μθν είναι ερεκιςτικό ,καυςτικό θ 
επιβλαβζσ για τον χριςτθ και να δίνονται ςτοιχεία ωσ προσ τθν 
τοξικότθτα το 

 Να είναι ςυμβατό με τα υλικά των επιφανειϊν. 

  Να ενδείκνυται και για κλειςτοφσ χϊρουσ. 

 Να διατίκεται ςε αςφαλι πλαςτικι ςυςκευαςία ζωσ 5 λίτρα με 
δοςομετρικι αντλία.  

 Να ζχει ζγκριςθ από το Γ.Χ.Κ. και να φζρει ςιμανςθ CE. 

 Να ζχει δελτία δεδομζνων αςφαλείασ τα οποία να κατατεκοφν. 

 Να κατατεκοφν το Ελλθνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωςςο φυλλάδιο. 

 Να δίνεται το κόςτοσ ςυμπυκνωμζνου προϊόντοσ κακϊσ και του 
διαλφματοσ μετά τθν προτεινόμενθ καταςκευαςτικι αραίωςθ. 

ΞΤΣΡΔ ΠΛΑΣΗΚΔ 
 Ξφςτρα με πλαςτικι λαβι και λεπίδα 6-10cm ςτθν κατάλθξι τθσ, για 

κακαριςμό πατϊματοσ από δφςκολουσ λεκζδεσ (μπογιζσ, τςιμζντο κ.α. 

ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 
ΣΕΑΜΗΧΝ 

 Ζτοιμο κακαριςτικό διάλυμα τηαμιϊν για επαγγελματικι χριςθ. Να 
είναι ςυμβατό με τα υλικά των επιφανειϊν (τηάμια, κακρζπτεσ και 
λείεσ επιφάνειεσ). 

 Να περιζχει επιφανειοδραςτικά και αικζρεσ για καλό κακάριςμα και 
γριγορο ςτζγνωμα. 

  Να ελαφριά αρωματιςμζνο και να μθν είναι τοξικό και ερεκιςτικό για 
το αναπνευςτικό. 

 Να μθ χρειάηεται ξζβγαλμα. Να μθν αφινει κάμπωμα ςτα τηάμια μετά 
το ςκοφπιςμα και το ςτζγνωμα. 

  ΤΚΕΤΑΙΑ: Η ςυςκευαςία κα είναι ςε φιάλεσ 450 ml 

 Να ζχει ζγκριςθ από το Γ.Χ.Κ. και να φζρει ςιμανςθ CE. 

 Να ζχει δελτία δεδομζνων αςφαλείασ τα οποία να κατατεκοφν. 

 Να κατατεκοφν το Ελλθνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωςςο φυλλάδιο 

ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ 

 Ζτοιμο αφαλατικό διάλυμα επιφανειϊν για χριςθ ςε WC κατάλλθλο 
για τα είδθ υγιεινισ και τον εξοπλιςμό των WC. Να είναι ςυμβατό με τα 
υλικά των επιφανειϊν. 



 Να ελαφριά αρωματιςμζνο και να μθν είναι τοξικό και ερεκιςτικό για 
το αναπνευςτικό. 

 Να ενδείκνυται και για κλειςτοφσ χϊρουσ. 

  Να διατίκεται ςε εφχρθςτθ ςυςκευαςία με δωρεάν δοςομετρικζσ 
ςυςκευζσ. 

  Να ζχει ζγκριςθ από το Γ.Χ.Κ. και να φζρει ςιμανςθ CE. 

  Να ζχει δελτία δεδομζνων αςφαλείασ τα οποία να κατατεκοφν. 

  Να κατατεκοφν το Ελλθνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωςςο φυλλάδιο. 

ΥΛΧΡΗΝΖ 

 Παχφρρευςτθ χλωρίνθ κατάλλθλθ για γενικό κακαριςμό, απολφμανςθ 
και λεφκανςθ. 

 Mε άρωμα φρεςκάδασ 

 Με ζγκριςθ από τον Εκνικό Οργανιςμό 

 ε ςυςκευαςία 10lt 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΓΔΝΗΚΖ 
ΥΡΖΔΧ ΚΟΚΚΗΝΑ, 
ΚΗΣΡΗΝΑ, ΜΠΛΔ 

 Να είναι ςπόγγοσ με φίμπρα για μπάνια-κουηίνα 

 Προςεγγιςτικζσ διαςτάςεισ: 10x7x3 εκ. 

 Να διατίκεται ςε διάφορουσ χρωματιςμοφσ. 

 Με ςκλθρι επιφάνεια (ςφρμα) ςε πράςινο, κόκκινο και μπλζ  

ΦΔΚΑΣΖΡΗΑ ΥΔΗΡΟ 
 Κατάλλθλο για χριςθ υγρϊν με διαλφτεσ, και ακροφφςιο που επιτρζπει 

τθ ρφκμιςθ ψεκαςμοφ ςε λευκό χρϊμα. Χωρθτικότθτασ 1 λίτρου  

ΛΑΣΗΥΟ ΒΡΤΖ 

 Λάςτιχο ποτίςματοσ διαμζτρου 1/2″. 

  Μικουσ περίπου 30 μζτρων  

 Σο προϊόν να ζχει καταςκευι που είναι φιλικι προσ το περιβάλλον 

ΖΜΑ ΤΓΡΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ 

Πηλαθίδες προεηδοποίεζες γηα θάζε εργαζία ποσ δελ ζα επηηρέπεη ηελ δηέιεσζε αηόκφλ 
π.τ. ζθοσγγάρηζκα, γσάιηζκα θιπ  

 Κίτρινθ πινακίδα ζνδειξθσ κινδφνου. 

  Να είναι καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό πλαςτικό.  

 Να είναι αναδιπλοφμενθ πλαςτικι πινακίδα δφο όψεων με χειρολαβι 
μεταφοράσ. 

ΠΑΝΑΚΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
ΣΤΠΟΤ WETTEX ΚΟΚΚΗΝΑ, 
ΚΗΣΡΗΝΑ, ΠΡΑΗΝΑ, ΜΠΛΔ 

 Πανάκια γενικοφ κακαριςμοφ (τφπου wettex ι ιςοδφναμο) αρίςτθσ 
ποιότθτασ, υπεραπορροφθτικά, υπερανκεκτικά, να ζχει μεγάλθ 
διάρκεια ηωισ χωρίσ να χάνει τθν αποδοτικότθτά του. Κατάλλθλα για 
κακαριότθτα ςε τραπζηια, ψυγεία, τοίχουσ, κουηίνεσ, πλακάκια, εμαγιζ, 
είδθ υγιεινισ κ.ά. χριςεισ, μεγζκουσ Νο3 - 20cm X 30cm & Νο4 - 30cm 
x28,5cm περίπου . 

ΤΡΜΑ ΥΟΝΣΡΟ Δ ΥΖΜΑ 
ΦΧΛΗΑ 

 φρμα κουηίνασ χοντρό ςε ςχιμα φωλιάσ από ανοξείδωτο ατςάλι 

ΤΓΡΟ ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ 

 Οι προςφορζσ κα αναφζρονται ςε ςυςκευαςία μιασ χριςθσ του1 lt 

  Τγρό κακαριςμοφ χεριϊν 

  Να ζχει ουδζτερο PH 5,5-7 και να είναι δερματολογικά ελεγμζνο 

  Να ζχει διακριτικό άρωμα 

  Να ζχει υποαλλεργικζσ ιδιότθτεσ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ 
ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΛΔΤΚΔ-
ΠΡΑΗΝΔ-ΜΠΛΔ 

 Επαγγελματικζσ ςφουγγαρίςτρεσ διάφορα χρϊματα με νιματα ϊςτε 
να μθν αφινουν χνοφδι και να είναι απορροφθτικζσ για κεφαλι 14 εκ 

ΦΗΓΚΣΖΡΑ-ΚΔΦΑΛΖ 
ΔΝΧΖ ΓΗΑ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ 
ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ  

 Ζ θεθαιή λα είλαη από αλζεθηηθό πιαζηηθό, θαηάιιειο γηα ηελ ζθοσγγαρίζηρα 
ποσ ζα επηιεγεί θαη λα προζαρκόδεηαη ζηο αληίζηοητο θοληάρη.  

ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΓΗΑ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ 
ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ 

 Κοντάρι αλουμινίου ςυμβατό με τισ ανωτζρω επαγγελματικζσ 
ςφουγγαρίςτρεσ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΠΑΝΑΚΗΑ 
ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ ΜΔ ΚΡΟΗΑ 
ΜΠΛΔ 

 Από φφαςμα με κρόςςια μπλε χρϊματοσ, διαςτάςεων περίπου 80εκ, 
από 100 % βαμβακερό νιμα ικανό να απορροφά τθ ςκόνθ και τα 
χνοφδια, ςυνκετικό φφαςμα για να αντζχει ςτο πλφςιμο, με πλαςτικό 
φερμουάρ για εφκολθ ςυναρμολόγθςθ, ανοξείδωτα ςφρματα, 
κατάλλθλθ για επαγγελματικι χριςθ, ανκεκτικι για πλφςιμο και ςτο 
πλυντιριο 



ΚΟΝΣΑΡΗ ΓΗΑ ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ 
ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΖ 80cm ΚΟΝΣΑΡΗ/ΠΑΝΗ/ ΒΑΖ 

 Παρκετζηα, μπλε χρϊματοσ, 100 % βαμβακερό νιμα που απορροφά 
τθν ςκόνθ και τα χνοφδια .  υνκετικό φφαςμα, για να μθν μπαίνει ςτο 
Πλφςιμο.  Να χρθςιμοποιείται ςτεγνι αλλά και με λάδι γυαλίςματοσ.  
Να πλζνεται ςτο πλυντιριο.  Με ανοξείδωτα ςφρματα ,  που δεν 
ςκουριάηουν και εφκολθσ αποχϊρθςθσ των ςυρμάτων τθσ βάςθσ από 
τθν παρκετζηα Ιδανικι για οικιακι χριςθ. 

ΒΑΖ ΠΑΡΚΔΣΔΕΑ 

ΚΟΤΠΔ ΦΑΘΗΝΔ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 

 Οι ςκοφπεσ ςάρωςθσ κα είναι ςτιβαρισ καταςκευισ και μεγάλθσ 
αντοχισ για χριςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ 

 Σο κυρίωσ ςϊμα κα είναι καταςκευαςμζνο από χόρτο εμπορίου 
δεμζνο με κατάλλθλο υλικό υψθλισ αντοχισ 

 Οι διαςτάςεισ τθσ ςκοφπασ κα είναι περίπου 45cmX38cm 

 Θα φζρουν κοντάρι από ξφλο, τορναριςμζνο ςε κυλινδρικι μορφι και 
λείο, φψουσ περίπου 1m, το οποίο δεν πρζπει να φζρει ρωγμζσ ι 
πολλαπλοφσ ρόηουσ 

ΚΟΤΒΑΓΑΚΗΑ ΓΗΑ ΣΑ 
ΣΡΟΥΖΛΑΣΑ Δ ΚΟΚΚΗΝΟ, 
ΚΗΣΡΗΝΟ, ΠΡΑΗΝΟ ΥΡΧΜΑ  

 Κουβαδάκια για τροχιλατα χωρθτικότθτασ 3 λίτρων 

ΚΟΝΣΑΡΗ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 
ΠΣΤΟΜΔΝΟ ΜΔ 
ΣΕΑΜΟΚΑΘΑΡΗΣΖ ΜΔ 
ΛΑΣΗΥΟ 

 Κοντάρι αλουμινίου πτυςςόμενο, φψουσ ζωσ 3 μζτρα, που να 
προςαρμόηεται ςτισ βάςεισ των τηαμοκακαριςτϊν. Κακαριςτιρεσ με 
λάςτιχο για τον κακαριςμό των τηαμιϊν διαςτάςεων 40cm και 80cm 
περίπου, που να προςαρμόηονται ςτο ανωτζρω κοντάρι αλουμινίου 
πτυςςόμενο  

ΚΟΤΠΔ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ 
ΚΟΝΣΑΡΗ 

 Από υψθλισ ποιότθτασ πολυπροπυλζνιο , διαςτάςεων περίπου 
24,5x4,5cm 

ΦΑΡΑΗ ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ 
ΚΟΝΣΑΡΗ 

 Φαράςι με κοντάρι φψουσ 60cm 

ΓΑΝΣΗΑ ΔΡΓΑΣΧΝ 

 Γάντια εργατϊν από βαμβακερό πλιρωσ εμβαπτιςμζνο ςε νιτρίλιο 
φφαςμα, ανκεκτικά ςε χθμικά και κοψίματα, με πλεχτι μανςζτα και 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια 

ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ 

 Γάντια χονδρά κουηίνασ από latex, ελαςτικά, μικουσ 50εκ, με 
εςωτερικι αντιμικροβιακι βαμβακερι επζνδυςθ και ανάγλυφθ 
αντιολιςκθτικι επιφάνεια  

 
 
 
 
 


