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 ΠΡΟΚΛΗΗ σπ΄αριθ. 23/2022 

Εκδήλφζη ενδιαθέρονηος για ηην προμήθεια ηοσ είδοσς «Αναλώζιμα 
Τλικά Απολύμανζης & Καθαριζμού» για ηις ανάγκες ηοσ Νοζοκομείοσ 
 

ΠΡΟ 

ενδιαθερόμενοσς οικονομικούς θορείς 

 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σμκ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, 

Πνμιδεεζχκ ηαζ Τπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ Οδδβίεξ 2014/24/ΔΔ ηαζ 

2014/25/ΔΔ)», υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ 

2. Tμκ Ν. 3329/2005 «Δεκζηυ φζηδια Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ» 

(Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ 

3. Σδκ ανζε. Γ4α/Γ.Π.μζη 2397/17-01-2020 (ΦΔΚ 30/17-01-2020/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) 

απυθαζδξ δζμνζζιμφ Γζμζηδηή ημο Νμζμημιείμο ιαξ 

4. Σδκ ανζει. 213/7181/29-04-2022 απυθαζδ Γζμζηδηή ημο Νμζμημιείμο βζα 

ηδκ ζοβηνυηδζδ επζηνμπχκ ζφκηαλδξ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηαζ 

αλζμθυβδζδξ πνμζθμνχκ βζα ηδκ πνμιήεεζα ημο είδμοξ «Ακαθχζζια Τθζηά 

Απμθφιακζδξ & Καεανζζιμφ» βζα ηζξ ακάβηεξ ημο Νμζμημιείμο 

5. Σδκ ανζε. 223/7447/05-05-2022 απυθαζδ Γζμζηδηή ιε εέια: «Έβηνζζδ 1) 

ακαβηαζυηδηαξ-ζημπζιυηδηαξ ηαζ πνμτπμθμβζζεείζαξ δαπάκδξ 15.291,67€ 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ΦΠΑ βζα ηδκ πνμιήεεζα ημο είδμοξ «Ακαθχζζια Τθζηά 

Απμθφιακζδξ & Καεανζζιμφ» βζα ηζξ ακάβηεξ ημο Νμζμημιείμο 2) ηεπκζηχκ 

πνμδζαβναθχκ ηαζ 3) πνμζπεδίμο πνυζηθδζδξ βζα ηδκ πνμιήεεζα ημο είδμοξ 

 
Σμ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Παίδςκ Παηνχκ «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΗΟ» ηαθεί ημοξ 

εκδζαθενυιεκμοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ κα ηαηαεέζμοκ έςξ ηδκ Παναζηεοή  

 20-05-2022 ηαζ χνα 14:00 ι.ι. πνμζθμνά βζα ηδκ εηήζζα  πνμιήεεζα ημο 

είδμοξ «Ακαθχζζια Τθζηά Απμθφιακζδξ & Καεανζζιμφ» βζα ηζξ ακάβηεξ ημο 

Νμζμημιείμο πνμτπμθμβζζεείζαξ δαπάκδξ 13.829,00 € άκεο ΦΠΑ. 

      Ζ πνμζθμνά ηαηαηίεεηαζ ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ ζηδκ δζεφεοκζδ ηδξ 

οπδνεζίαξ ιε ακαθμνά ζηα ζημζπεία ηδξ πνυζηθδζδξ. Ζ πνμζθενυιεκδ ηζιή 

δεκ ιπμνεί κα οπενααίκεζ ηδκ πνμτπμθμβζζεείζα δαπάκδ ηδξ πανμφζαξ. 

 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ 
ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ 

ΠΑΣΡΩΝ 

‘Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Δ Α Ν Ε Θ Ο’ 



ηδκ πνμζθμνά εα ηδνδεεί μ α/α ηδξ πνυζηθδζδξ βζα ηάεε είδμξ. Πνμζθμνά 

βίκεηαζ βζα έκα, πενζζζυηενα ή υθα ηα είδδ ηδξ Πνυζηθδζδξ. Ζ ηαηαηφνςζδ 

εα βίκεζ ακά είδμξ. Ζ ζφιααζδ εα ζοκαθεεί ιε ηνζηήνζμ ακάεεζδξ ηδκ 

παιδθυηενδ πνμζθμνά.  

Ζ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ εα δζεκενβδεεί ηδκ Γεοηένα 23-

05-2022 ηαζ χνα 10:00 π.ι.   

 
         Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα κα βίκεζ απμδεηηή δ πνμζθμνά ζαξ είκαζ 

κα ιδκ οπάνπεζ βζα ηδκ εηαζνεία ηακέκαξ απυ ημοξ αηυθμοεμοξ θυβμοξ 

απμηθεζζιμφ: 

1) Αιεηάηθδηδ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ ζε αάνμξ ημο δζεοεφκμκηα 

φιαμοθμο, ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

πνμζχπςκ, ζηα μπμία ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο έπεζ ακαηεεεί 

ημ ζφκμθμ ηδξ δζαπείνζζδξ ηαζ εηπνμζχπδζδξ ηδξ εηαζνείαξ, βζα έκα απυ ηα 

αηυθμοεα εβηθήιαηα:  

α) ζοιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ 

απυθαζδξ-πθαίζζμ 2008/841/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 24δξ Οηηςανίμο 2008, 

βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο μνβακςιέκμο εβηθήιαημξ (ΔΔ L 300 ηδξ 

11.11.2008 ζ.42), ηαζ ηα εβηθήιαηα ημο άνενμο 187 ημο Πμζκζημφ Κχδζηα 

(εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ), 

α) εκενβδηζηή δςνμδμηία, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 3 ηδξ ζφιααζδξ πενί ηδξ 

ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ δςνμδμηίαξ ζηδκ μπμία εκέπμκηαζ οπάθθδθμζ ηςκ 

Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ ή ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηδξ Έκςζδξ (ΔΔ C 195 ηδξ 

25.6.1997, ζ. 1) ηαζ ζηδκ παν. 1 ημο άνενμο 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 

2003/568/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 22αξ Ημοθίμο 2003, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ 

ηδξ δςνμδμηίαξ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα (ΔΔ L 192 ηδξ 31.7.2003, ζ. 54), ηαεχξ 

ηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζημ εεκζηυ δίηαζμ ημο μζημκμιζημφ θμνέα, ηαζ ηα εβηθήιαηα 

ηςκ άνενςκ 159Α (δςνμδμηία πμθζηζηχκ πνμζχπςκ), 236 (δςνμδμηία 

οπαθθήθμο), 237 παν. 2-4 (δςνμδμηία δζηαζηζηχκ θεζημονβχκ), 237Α παν. 2 

(ειπμνία επζννμήξ – ιεζάγμκηεξ), 396 παν. 2 (δςνμδμηία ζημκ ζδζςηζηυ 

ημιέα) ημο Πμζκζημφ Κχδζηα, 

β) απάηδ εζξ αάνμξ ηςκ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηδξ Έκςζδξ, ηαηά ηδκ 

έκκμζα ηςκ άνενςκ 3 ηαζ 4 ηδξ Οδδβίαξ (ΔΔ) 2017/1371 ημο Δονςπασημφ 

Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 5δξ Ημοθίμο 2017 ζπεηζηά ιε ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ, ιέζς ημο πμζκζημφ δζηαίμο, ηδξ απάηδξ εζξ αάνμξ ηςκ 

μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηδξ Έκςζδξ (L 198/28.07.2017) ηαζ ηα εβηθήιαηα 

ηςκ άνενςκ 159Α (δςνμδμηία πμθζηζηχκ πνμζχπςκ), 216 (πθαζημβναθία), 

236 (δςνμδμηία οπαθθήθμο), 237 παν. 2-4 (δςνμδμηία δζηαζηζηχκ 

θεζημονβχκ), 242 (ρεοδήξ αεααίςζδ, κυεεοζδ η.θπ.) 374 (δζαηεηνζιέκδ 

ηθμπή), 375 (οπελαίνεζδ), 386 (απάηδ), 386Α (απάηδ ιε οπμθμβζζηή), 386Β 

(απάηδ ζπεηζηή ιε ηζξ επζπμνδβήζεζξ), 390 (απζζηία) ημο Πμζκζημφ Κχδζηα ηαζ 

ηςκ άνενςκ 155 επ. ημο Δεκζημφ Σεθςκεζαημφ Κχδζηα (κ. 2960/2001, Α’ 

265), υηακ αοηά ζηνέθμκηαζ ηαηά ηςκ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ ή ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πνμζαμθή αοηχκ ηςκ 

ζοιθενυκηςκ, ηαεχξ ηαζ ηα εβηθήιαηα ηςκ άνενςκ 23 (δζαζοκμνζαηή απάηδ 



ζπεηζηά ιε ημκ ΦΠΑ) ηαζ 24 (επζημονζηέξ δζαηάλεζξ βζα ηδκ πμζκζηή πνμζηαζία 

ηςκ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ) ημο κ. 4689/2020 

(Α’ 103), 

δ) ηνμιμηναηζηά εβηθήιαηα ή εβηθήιαηα ζοκδευιεκα ιε ηνμιμηναηζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνίγμκηαζ, ακηζζημίπςξ, ζηα άνενα 3-4 ηαζ 5-12 ηδξ 

Οδδβίαξ (ΔΔ) 2017/541 ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο 

ηδξ 15δξ Μανηίμο 2017 βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ ηαζ ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ ηδξ απυθαζδξ-πθαζζίμο 2002/475/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηαζ 

βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ απυθαζδξ 2005/671/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο (ΔΔ L 

88/31.03.2017) ή δεζηή αοημονβία ή ζοκένβεζα ή απυπεζνα δζάπναλδξ 

εβηθήιαημξ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 14 αοηήξ, ηαζ ηα εβηθήιαηα ηςκ 

άνενςκ 187Α ηαζ 187Β ημο Πμζκζημφ Κχδζηα, ηαεχξ ηαζ ηα εβηθήιαηα ηςκ 

άνενςκ 32-35 ημο κ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ή πνδιαημδυηδζδ 

ηδξ ηνμιμηναηίαξ, υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ Οδδβίαξ (ΔΔ) 

2015/849 ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 20δξ Μαΐμο 

2015, ζπεηζηά ιε ηδκ πνυθδρδ ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο πνδιαημπζζηςηζημφ 

ζοζηήιαημξ βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ή 

βζα ηδ πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ, ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο ηακμκζζιμφ 

(ΔΔ) ανζει. 648/2012 ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο, ηαζ 

ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ μδδβίαξ 2005/60/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ 

ημο οιαμοθίμο ηαζ ηδξ μδδβίαξ 2006/70/ΔΚ ηδξ Δπζηνμπήξ (ΔΔ L 

141/05.06.2015) ηαζ ηα εβηθήιαηα ηςκ άνενςκ 2 ηαζ 39 ημο κ. 4557/2018 (Α’ 

139),  

ζη) παζδζηή ενβαζία ηαζ άθθεξ ιμνθέξ ειπμνίαξ ακενχπςκ, υπςξ μνίγμκηαζ 

ζημ άνενμ 2 ηδξ Οδδβίαξ 2011/36/ΔΔ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο 

οιαμοθίμο ηδξ 5δξ Απνζθίμο 2011, βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ 

ηδξ ειπμνίαξ ακενχπςκ ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εοιάηςκ ηδξ, ηαεχξ ηαζ 

βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/629/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο 

(ΔΔ L 101 ηδξ 15.4.2011, ζ. 1), ηαζ ηα εβηθήιαηα ημο άνενμο 323Α ημο 

Πμζκζημφ Κχδζηα (ειπμνία ακενχπςκ).  

2) Αεέηδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηδξ εηαζνείαξ υζμκ αθμνά ζηδκ ηαηααμθή 

θυνςκ ή εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ πμο έπεζ δζαπζζηςεεί απυ 

δζηαζηζηή ή δζμζηδηζηή απυθαζδ ιε ηεθεζίδζηδ ηαζ δεζιεοηζηή ζζπφ, ζφιθςκα 

ιε δζαηάλεζξ ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ  ή ηδκ εεκζηή κμιμεεζία. 

 

Πνμξ απυδεζλδ ηςκ ακςηένς παναηαθμφιε ιε ηδκ ηαηάεεζδ ηδξ πνμζθμνάξ 

ζαξ κα ιαξ πνμζημιίζεηε: 

1) Τπεφεοκδ δήθςζδ κυιζιμο εηπνμζχπμο πενί ιδ ζοκδνμιήξ ηςκ ςξ 

άκς θυβςκ απμηθεζζιμφ 

2) Φμνμθμβζηή Δκδιενυηδηα έηδμζδξ έςξ ηνεζξ (3) ιήκεξ πνζκ απυ ηδκ 

οπμαμθή ηδξ 



3) Αζθαθζζηζηή Δκδιενυηδηα έηδμζδξ έςξ ηνεζξ (3) ιήκεξ πνζκ απυ ηδκ 

οπμαμθή ηδξ 

4) Πζζημπμζδηζηυ εηπνμζχπδζδξ ΓΔΜΖ, ζε πενίπηςζδ εηαζνείαξ. 

 

Γζα κα βίκεζ απμδεηηή δ πνμζθμνά απαζηείηαζ επίζδξ Τπεφεοκδ Γήθςζδ 

ζοιιυνθςζδξ ιε ηζξ αηυθμοεεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ: 

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΓΘΑ ΣΟΝ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟ "ΑΝΑΛΩΘΜΑ 

ΤΛΘΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ & ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ" ΓΘΑ ΣΘ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΘΟΤ 

Α.   ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ – ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΑ 

Γεκζηά παναηηδνζζηζηά 

1. Σμ απμθοιακηζηυ κα έπεζ εονφ θάζια δνάζεςξ.  

2. Να είκαζ απμηεθεζιαηζηυ ζε ζφκημιμ πνμκζηυ δζάζηδια. 

3. Να πνμηαθεί μνζζηζηή αθάαδ ζημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ, δδθαδή κα είκαζ 

ααηηδνζμηηυκμ ηαζ υπζ ααηηδνζμζηαηζηυ 

4. Να έπεζ ανζειμφξ εβηνίζεςξ-απυ ΑΥ ή Δ.Ο.Φ. 

5. Ζ δναζηζηυηδηα ημο πνμσυκημξ κα ιδκ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ πανμοζία 

ακυνβακςκ ή μνβακζηχκ μοζζχκ. 

6. Να ιδκ πνμζαάθθεζ ηαε' μζμκδήπμηε ηνυπμ ηα πνμξ απμθφιακζδ ακηζηείιεκα. 

7. Να έπεζ παιδθά επίπεδα ημλζηυηδηαξ χζηε κα ιδκ είκαζ ενεεζζηζηυ  βζα  ημοξ 

ζζημφξ. 

8. Να δζαθφεηαζ ή κα ακαιζβκφεηαζ εφημθα ιε ημ κενυ.  

9. Να είκαζ ζπεηζηά θεδκυ ηαζ εφημθμ ζηδ πνήζδ. 

10. ηδκ πνμζθμνά ζφιθςκα ιε ηδκ μδδβία 93/42/ΕΟΚ ηαζ ηδκ οπ' ανζει. 

ΔΥ7/2480/94 Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ ζοκδιιέκα 

έβηονα πζζημπμζδηζηά ημζκμπμζδιέκμο μνβακζζιμφ ζηδκ Δ.Δ ή ανιυδζαξ 

ανπήξ ηαζ πνςηυηοπα ενβμζηαζζαηά εκδιενςηζηά θοθθάδζα (πνμζπέηημοξ) 

απυ ηα μπμία κα πνμηφπημοκ υηζ ηα πνμζθενυιεκα είδδ  θένμοκ ηδκ ζήιακζδ 

CE εθυζμκ οπάβμκηαζ ζηδκ άκς μδδβία. 
 

Α.   ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ -  ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΑ 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΣΗΜΖ 
ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

1 
Τβνυ ακηζμλεζδςηζηυ 
ενβαθείςκ 

ΛΗΣΡΑ 10 16,00 160,00 20,80 180,80 13% 

2 
Τβνυ απμθφιακζδξ 
ηαεανζζιμφ δαπέδςκ 

ΛΗΣΡΑ 20 7,95 159,00 9,54 168,54 6% 

3 
Τβνυ απμθφιακζδξ ηαζ 
ηαεανζζιμφ επζθακεζχκ 

ΛΗΣΡΑ 10 7,95 79,50 4,77 84,27 6% 



 

 

Β.  ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ - ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ 
 

Γεκζηά παναηηδνζζηζηά 

 
1. ΤΓΡΟ  ΔΑΠΕΔΟΤ  ΜΕ  ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΘΚΕ   ΚΑΘ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΘΚΕ  ΘΔΘΟΣΗΣΕ  

 

 Τβνυ Απμννοπακηζηυ- Απμθοιακηζηυ ζε ζοιποηκςιέκδ ιμνθή, ζζπονυ,  
απμηεθεζιαηζηυ.  

 Καηάθθδθμ βζα ηαεδιενζκή πνήζδ  ηαζ ζε έκα ιεβάθμ εφνμξ    
εθανιμβχκ (ζοκδοαζιυξ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ) ζε επζθάκεζεξ απυ 
πθαζηζηυ, inox, πθαηάηζα, δαπέδμο, ιάνιανα, ημίπμοξ η.θ.π. 

 Καηάθθδθμ βζα ηδκ εκ ζοκδοαζιυ απμννφπακζδ ηαζ απμθφιακζδ   επζθακεζχκ 
ημίπςκ, δαπέδςκ η.θ.π 

 Μέβζζημ ααειυ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ βνήβμνδ δνάζδ , ζφιθςκα  ιε ηζξ ηεπκζηέξ 
πνμδζαβναθέξ ημοξ   ηαζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ μδδβίεξ πνήζδξ (ααηηδνζμηηυκμ, 
ιοηδημηηυκμ ηαζ ζμηηυκμ ) µεβάθμο εφνμοξ µζηνμμνβακζζµχκ- υπςξ: Μycobacterium, 
Enterococcus, Staphylococcus, escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ζχκ, 
ιοηήηςκ η.α.- ζηζξ επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ ηαζ πχνμοξ εθανιμβήξ  η.α)  
 

 ζζπονυηαηδ δνάζδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ιε ηδκ ιζηνυηενδ δμζμθμβία ή ιεβαθφηενμ 
πμζμζηυ αναίςζδξ (ιζηνυηενμ ηυζημξ πνήζδξ) 
 

4 

Τβνυ ηαεανζζιμφ ηαζ 
απμθφιακζδξ 
πεζνμονβζηχκ  
ενβαθείςκ ζημ πένζ 

ΛΗΣΡΑ 150 12,00 1.800,00 234,00 2.034,00 13% 

5 

Τβνυ θαδςηζηυ--
θαιπνοκηζηυ  
πεζνμονβζηχκ 
ενβαθείςκ 

ΛΗΣΡΑ 20 6,80 136,00 17,68 153,68 13% 

6 
Τβνυ απμθοιακηζηυ – 
απμζηεζνςηζηυ 
εοαίζεδηςκ μνβάκςκ 

ΛΗΣΡΑ 30 8,60 258,00 15,48 273,48 6% 

7 
Τβνυ μοδεηενμπμζδ 
ηζηυ πεζνμονβζηχκ 
ενβαθείςκ 

ΛΗΣΡΑ 25 6,80 170,00 22,10 192,10 13% 

8 

Αθηαθζηυ οβνυ 
ηαεανζζηζηυ 
πθοκηδνίμο 
πεζνμονβζηχκ  
ενβαθείςκ 

ΛΗΣΡΑ 60 6,80 408,00 53,04 461,04 13% 

9 
Τβνυ ακηζζδπηζηυ 
πενζχκ ηαζ δένιαημξ 

ΛΗΣΡΑ 360 7,00 2.520,00 151,20 2.671,20 6% 

10 
Υθςνζμφπμ ζηεφαζια 
βζα απμθφιακζδ δζζηία        

 
2 ½  gr ΣΔΜ 15.000 0,09 1.275,00 76,50 1.351,50 6% 

 
5 gr ΣΔΜ 10.000 0,24 2.400,00 144,00 2.544,00 6% 

11 
Αθάηζ πθοκηδνίμο 
ενβαθείςκ (ρζθυ) 

ΚΗΛΑ 100 13,00 1.300,00 169,00 1.469,00 13% 

12 

Καεανζζηζηυ ηαζ 
απμθοιακηζηυ βζα 
ακαννμθήζεζξ υθςκ  
ηςκ ηφπςκ 

ΚΗΛΑ 20 13,00 260,00 33,80 293,80 13% 

 ΤΝΟΛΟ 
   

10.925,50 951,91 11.877,41 
 



 Αημλζηυηδηα ζε  επζθάκεζεξ εθανιμβήξ, άιεζμοξ δζαπεζνζζηέξ ηαζ πενζαάθθμκ  

 Δοπάνζζημ άνςια ιε υζμ ημ δοκαηυκ  βοαθζζηζηέξ ηαζ ακηζμθζζεδηζηέξ ζδζυηδηεξ 

 Μέβζζημ ααειυ δζάθοζδξ ζημ κενυ, εενιμηναζία δζαθφιαημξ, ζοβηέκηνςζδ 
δναζηζηήξ μοζίαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ 
Οδδβίεξ πνήζδξ. 

 οιααηυηδηα πνήζδξ (απμννοπακηζηή ηαζ απμθοιακηζηή δνάζδ) 

 Μδδεκζηυ πμζμζηυ οπμθεζιιαηζηυηδηαξ ηαζ αενμζζηζηήξ ζδζυηδηαξ 

 Σαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή απμιάηνοκζή ημο ιε ηδκ έηπθοζή  ημο 

 Απμθοβή ηαηαζηάζεςκ δζάανςζδξ, ιεηαθμνάξ μζιχκ, μλείδςζδξ ηαζ ιεηακάζηεοζδξ 
ημλζηχκ ηαζ ιδ,                          

         μοζζχκ ζηα οθζηά επαθήξ ηνυθζια  ηαζ δζαπεζνζζηέξ αοηχκ  

 Δλεζδίηεοζδ δνάζδξ πνμζανιμγυιεκα ζημ είδμξ ημο νφπμο (θζπανυξ,  βεχδεζξ, ηνοβία) 

 Όζμ δοκαηυκ ιζηνυηενμ πνυκμ επαθήξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ επζδζςηυιεκςκ 
απμηεθεζιάηςκ.  
    
Σο απορρσπανηικό θα πρέπει: 

 

 Να είκαζ νοειζγυιεκμο αθνμφ ηαζ δεκ εα αθήκεζ ίγδια 

 Να έπεζ εοπάνζζηδ ηαζ δζαηνζηζηή μζιή  

 Να πενζέπεζ εκενβά επζθακεζμδναζηζηά min 5%  

 Να πενζέπεζ ζαπμφκζ min 0,8%  

 Να πενζέπεζ δζαθφηδ min 4%  

 Να δίκμκηαζ μδδβίεξ πνήζεςξ  

 Να δίκμκηαζ μδδβίεξ αζθάθεζαξ  

   Δθεφεενμ αθδετδχκ ηαζ θαζκμθχκ ηαζ θμνιαθδεΰδδξ 

  Απμηεθεζιαηζηυηδηα ζε υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ κενμφ 

 Να δζαηίεεηαζ ζε αζθαθή ζοζηεοαζία≤  4 θίηνςκ 
 

 Σσμμόρυωση με τις απαιτήσεις νομοθεσίας REACH 

 
Σα ζοβηεηνζιέκα ζηεοάζιαηα εα πνέπεζ κα θένμοκ  
Ανζειυ Καηαπχνδζδξ Γ.Υ.Κ ηαζ Ανζειυ Έβηνζζδξ  Δ.Ο.Φ 
 

                    ηα πλαίζια ηης εθαρμογής ηης ιζτύοσζας Νομοθεζίας απαιηείηαι: 

 δ ζαθήξ πενζβναθή ηδξ ζημπμφιεκδξ πνήζδξ ημο  ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ  

  ακαθμνά ηςκ  εκδείλεςκ (ζημζπεία(μκμιαζία, δζεφεοκζδ πχνα πνμέθεοζδξ) ημο 
ηαηαζηεοαζηή ή ημο ιεηαπμζδηή, ημ είδμξ, ζφκεεζδ ηαεχξ ηαζ  ημοξ εζδζημφξ υνμοξ πνήζδξ  
ηαζ θφθαλδξ), υπςξ αοηέξ οπαβμνεφμκηαζ  απυ ηδκ ηείιεκδ Νμιμεεζία.     

 

Απαιηείηαι η προζκόμιζη: 
 Πηζηνπνηεηηθνύ  νξζήο εθαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνοδηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.   
 Δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο(MSDS) θαη Τερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (PIS)-

νδεγηώλ (πεξηγξαθή, ρξήζε, πξνθύιαμε-απνζήθεπζε θιπ) ηωλ 
παξαζθεπαζκάηωλ. 

 Σε πεξίπηωζε ζηελ νπνία ζην δειηίν ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ(PIS)      δελ 
αλαθέξεηαη ε απαηηνύκελε 
θαηαιιειόηεηα ρξήζεο απαηηείηαη Δήιωζε ζπκκόξθωζεο 

      ζύκθωλα κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη ε θαηαιιειόηεηα ρξήζεο .       
 Δήιωζεο  ή ξεηήο αλαθνξάο ζηα (MSDS)  γηα ηελ ελαξκόληζή ηνπο κε ηα 

θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηάο ηωλ ηαζηελεξγώλ ηνπο, όπωο απαηηείηαη από ηνλ 
Καλνληζκό 648/2004 ηνπ ΕΚ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο όπνηαο 
ηξνπνπνίεζεο απηνύ. 

                    Τα αλωηέξω ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Ειιεληθή   γιώζζα. 
Για κάθε προζθερόμενο είδος απαιηείηαι η προζκόμιζη ηοσ ανηίζηοιτοσ 
δείγμαηος.  
 
 
2.  ΤΓΡO   ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ  ΣΖΑΜΘΩΝ 
 

Σμ ηαεανζζηζηυ  εα πνέπεζ:  
o Να είκαζ ζε οβνή µμνθή, 
o  Να µδκ πενζέπεζ αµµςκία,    
o Να δζαηίεεηαζ ρεηαζηήναξ 
o Να είκαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ,  



o Nα πενζέπεζ επζθακεζμδναζηζηέξ μοζίεξ ηαζ μνβακζηυ δζαθφηδ εη ημο μπμίμο 3%    
ημοθάπζζημκ αθημυθδ.  

o Να µδκ αθήκεζ εάµπςµα µεηά ημ ζημφπζζµα ηαζ ημ ζηέβκςµα. 
o Να ζηεβκχκεζ βνήβμνα πςνίξ κα αθήκεζ ίπκδ.  
o Να έπεζ εοπάνζζηδ μζιή. 
o Να δζαηίεεηαζ ζε αζθαθή ζοζηεοαζία. 
o Να πενζέπεζ επζθακεζμδναζηζηά 0,3-0,5% 
o Να πενζέπεζ μνβακζηυ  Γζαθφηδ εη ημο μπμίμο 3%  ημοθάπζζημκ αθημυθδ 
o Να δίκμκηαζ μδδβίεξ πνήζεςξ 
o Να δίκμκηαζ μδδβίεξ αζθάθεζαξ 
o Να δζαηίεεκηαζ ζε αζθαθή ζοζηεοαζία ηςκ 500- 750 βν. 

 
Απαζηείηαζ: 

 Μέβζζημξ ααειυξ  απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ 
πνμδζαβναθέξ ημοξ ηαζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ μδδβίεξ πνήζδξ  ιε ηδκ ιζηνυηενδ 
δμζμθμβία ή ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αναίςζδξ(ιζηνυηενμ ηυζημξ πνήζδξ) 

 Αημλζηυηδηα ζε  επζθάκεζεξ εθανιμβήξ, άιεζμοξ δζαπεζνζζηέξ ηαζ πενζαάθθμκ 
ιε αάζδ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ μδδβίεξ πνήζδξ  

 Μδδεκζηυ πμζμζηυ οπμθεζιιαηζηυηδηαξ ηαζ αενμζζηζηήξ ζδζυηδηαξ 

 Σαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή απμιάηνοκζή ημοξ ιεηά ηδκ εθανιμβή  ημοξ 

 Απμθοβή ηαηαζηάζεςκ δζάανςζδξ, ιεηαθμνάξ μζιχκ, μλείδςζδξ ηαζ 
ιεηακάζηεοζδξ ημλζηχκ ηαζ ιδ, μοζζχκ ζηα οθζηά επαθήξ  ηαζ δζαπεζνζζηέξ 
αοηχκ  

 Όζμ δοκαηυκ ιζηνυηενμ πνυκμ επαθήξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ επζδζςηυιεκςκ 
απμηεθεζιάηςκ 

 Δλεζδίηεοζδ δνάζδξ πνμζανιμγυιεκα ζημ είδμξ ημο νφπμο  

 Δοημθία πνήζδξ  

 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο λνκνζεζίαο REACH 
 

                    ηα πθαίζζα ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ζζπφμοζαξ Νμιμεεζίαξ   απαζηείηαζ: 
 

 δ ζαθήξ πενζβναθή ηδξ ζημπμφιεκδξ πνήζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ  

  ακαθμνά ηςκ  εκδείλεςκ (ζημζπεία(μκμιαζία, δζεφεοκζδ πχνα πνμέθεοζδξ) 
ημο ηαηαζηεοαζηή ή ημο ιεηαπμζδηή,  ημ  είδμξ, ζφκεεζδ ηαεχξ ηαζ  ημοξ 
εζδζημφξ υνμοξ πνήζδξ  ηαζ θφθαλδξ), υπςξ αοηέξ  οπαβμνεφμκηαζ απυ ηδκ 
ηείιεκδ Νμιμεεζία.     

 
Σα ζοβηεηνζιέκα ζηεοάζιαηα εα πνέπεζ κα εκανιμκίγμκηαζ ιε ηδκ ζζπφμοζα 
Νμιμεεζία ηαζ δ μπμία αθμνά ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία 
ηαεανζζηζηχκ(ζφκεεζδ, μδδβίεξ πνήζδξ, πνμθοθάλεζξ η.θ.π) 

      Απαζηείηαζ δ πνμζηυιζζδ: 
 Πηζηνπνηεηηθνύ  νξζήο εθαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο    

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.   
 Δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο(MSDS) θαη Τερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (PIS)-

νδεγηώλ (πεξηγξαθή, ρξήζε, πξνθύιαμε-απνζήθεπζε θιπ) 
 Σε πεξίπηωζε ζηελ νπνία ζην δειηίν ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ(PIS) δελ 

αλαθέξεηαη ε απαηηνύκελε θαηαιιειόηεηα ρξήζεο απαηηείηαη   Δήιωζε 
ζπκκόξθωζεο ζύκθωλα κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη ε   θαηαιιειόηεηα 
ρξήζεο  
Τα αλωηέξω ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. 
 
 

      Για κάθε προζθερόμενο είδος απαιηείηαι η προζκόμιζη ηοσ 
ανηίζηοιτοσ δείγμαηος.  
 
 
 
 
 
 
 



3. ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΘΚΟ ΓΘΑ ΕΞΟΠΛΘΜΟ ΚΟΤΖΘΝΑ- ΠΛΤΘΜΟ  ΣΟ  
ΥΕΡΘ 

 

 Ηζπονυ, ηαηάθθδθμ βζα πχνςκ ηαζ ελμπθζζιμφ   επελενβαζίαξ ηνμθίιςκ,   
(ηναπέγζα επελενβαζίαξ - ηανυηζζα ιεηαθμνάξ θαβδηχκ, δμπεία   απμεήηεοζδξ 
ηνμθίιςκ ιαβεζνζηά ζηεφδ, η.θ.π)  

 Μέβζζημ ααειυ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ 
ημοξ ηαζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ μδδβίεξ πνήζδξ 

 Να είκαζ παπφνεοζημ  ηαζ κα δζαθφεζ εφημθα ηα θίπδ 

 Να έπεζ  μοδέηενμ Ph, κα είκαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ, κα λεπθέκεηαζ 
εφημθα. 

 Να πενζέπεζ ακζμκζηά επζθακεζμδναζηζηά min 16%, 

 κα πενζέπεζ ιδ ζμκζηά min 2%, 

 κα πενζέπεζ NaOH min 8%, 

 Να έπεζ pH οδαηζημφ δζαθφιαημξ 1% , 6-8, 

 Με εζδζηή ζφκεεζδ βζα κα αμήεα ημκ ηαεανζζιυ νφπςκ ηάεε ιμνθήξ (ηζάζ 
θίπδ, αίια, ηαθέξ, αοβυ, ηηθ.) ζζπονυηαηδξ δνάζδξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 
ιε ηδκ ιζηνυηενδ δμζμθμβία ή ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αναίςζδξ (ιζηνυηενμ 
ηυζημξ πνήζδξ) 

 Με ηαηαθθδθυηδηα πνήζδξ βζα ακμλείδςηεξ επζθάκεζεξ 

 Αημλζηυηδηα ζε πενζέηηεξ, επζθάκεζεξ εθανιμβήξ, άιεζμοξ δζαπεζνζζηέξ ηαζ 
πενζαάθθμκ ιε αάζδ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ μδδβίεξ πνήζδξ  

 Μέβζζημ ααειυ δζάθοζδξ ζημ κενυ, εενιμηναζία δζαθφιαημξ, ζοβηέκηνςζδ 
δναζηζηήξ μοζίαξ (ζε πενίπηςζδ απαζημφιεκδξ  δζάθοζδξ ζημ κενυ) 

 Μδδεκζηυ πμζμζηυ οπμθεζιιαηζηυηδηαξ ηαζ αενμζζηζηήξ ζδζυηδηαξ 

 Σαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή απμιάηνοκζή ημοξ ιε ηδκ έηπθοζή  ημοξ 

 Απμθοβή ηαηαζηάζεςκ δζάανςζδξ, ιεηαθμνάξ μζιχκ, μλείδςζδξ ηαζ  
ιεηακάζηεοζδξ ημλζηχκ ηαζ ιδ, μοζζχκ ζηα οθζηά επαθήξ ηνυθζια ηαζ 
δζαπεζνζζηέξ  αοηχκ  

 Γνήβμνδ δνάζδ- ιζηνυηενμξ  πνυκμξ επαθήξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ 
επζδζςηυιεκςκ απμηεθεζιάηςκ 

 Δλεζδίηεοζδ δνάζδξ πνμζανιμγυιεκα ζημ είδμξ ημο νφπμο  

 Πανειπυδζζδ εκαπυεεζδξ αθάηςκ ζηα ζηεφδ 

 Δοημθία  πνήζδξ  

 Απμηεθεζιαηζηυηδηα ζε υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο κενμφ 

 Να δίκμκηαζ μδδβίεξ πνήζεςξ & μδδβίεξ αζθάθεζαξ 

 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο λνκνζεζίαο REACH 
 

 Να δζαηίεεηαζ ζε αζθαθή  ζοζηεοαζία≤  4 θίηνςκ 
 

Σα ζοβηεηνζιέκα ζηεοάζιαηα εα πνέπεζ κα θένμοκ  Ανζειυ ηαηαπχνδζδξ  
παναζηεοάζιαημξ ζημ ιδηνχμ ηαεανζζηζηχκ – απμννοπακηζηχκ πνμσυκηςκ 
ημο Γ.Υ.Κ, ζφιθςκα ιε ηδκ Ηζπφμοζα Νμιμεεζία 
 

ηα πλαίζια ηης εθαρμογής ηης ιζτύοσζας Νομοθεζίας απαιηείηαι: 
 

 δ ζαθήξ πενζβναθή ηδξ ζημπμφιεκδξ πνήζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ  

  ακαθμνά ηςκ  εκδείλεςκ (ζημζπεία(μκμιαζία, δζεφεοκζδ, πχνα πνμέθεοζδξ)      
ημο ηαηαζηεοαζηή ή ημο ιεηαπμζδηή, δ ζφκεεζδ ηαεχξ ηαζ  ημοξ εζδζημφξ 
υνμοξ πνήζδξ ηαζ θφθαλδξ, υπςξ αοηέξ  οπαβμνεφμκηαζ   απυ ηδκ ηείιεκδ 
Νμιμεεζία.     
 

      Απαζηείηαζ δ πνμζηυιζζδ: 
 Πηζηνπνηεηηθνύ  νξζήο εθαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.   
 Δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο(MSDS) θαη Τερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (PIS)-

νδεγηώλ (πεξηγξαθή, ρξήζε, πξνθύιαμε-απνζήθεπζε θιπ) 
  Σε πεξίπηωζε ζηελ νπνία ζην δειηίν ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ(PIS) δελ 

αλαθέξεηαη ε απαηηνύκελε θαηαιιειόηεηα ρξήζεο απαηηείηαη Δήιωζε 



ζπκκόξθωζεο ζύκθωλα κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη  ε  θαηαιιειόηεηα  
ρξήζεο  ζε εμνπιηζκνύο  επεμεξγαζίαο    ηξνθίκωλ. 

 Δήιωζεο  ή ξεηήο αλαθνξάο ζηα (MSDS)  γηα ηελ ελαξκόληζή ηνπο κε ηα 
θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηάο ηωλ ηαζηελεξγώλ ηνπο, όπωο απαηηείηαη από ηνλ 
Καλνληζκό 648/2004 ηνπ ΕΚ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο όπνηαο 
ηξνπνπνίεζεο απηνύ. 

 
Τα αλωηέξω ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. 

              Για κάθε προζθερόμενο είδος απαιηείηαι η προζκόμιζη ηοσ   
ανηίζηοιτοσ   δείγμαηος.    
 

          
4. ΑΠΟΡΤΠΑΝΣΘΚΟ  ΠΛΤΝΣΗΡΘΩΝ  ΠΘΑΣΩΝ  

 

 Τβνυ Απμννοπακηζηυ ζε ζοιποηκςιέκδ ιμνθή βζα μζημκμιία ζηδκ πνήζδ  
ημο, ζζπονυ, απμηεθεζιαηζηυ.  

   Καηάθθδθμ βζα  ημκ  ηαεανζζµυ ιαβεζνζηχκ ζηεοχκ ηαζ εζδχκ δζακμιήξ  
θαβδημφ(πζάηα, ημφπεξ, ημοηάθζα, πζνμφκζα, δίζημζ ζεναζνίζιαημξ η.θ.π) ηαζ 
ιε ηαηάθθδθδ ζφζηαζδ ηαζ δναζηζηέξ μοζίεξ βζα ηδκ αθαίνεζδ   ζδζαίηενα 
θζπανχκ νφπςκ. 

 Με βνήβμνδ ζζπονή δνάζδ ηαζ ιέβζζημ ααειυ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιε ηδκ 
ιζηνυηενδ δμζμθμβία ή ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αναίςζδξ(ιζηνυηενμ ηυζημξ 
πνήζδξ) ζφιθςκα ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημοξ ηαζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ 
μδδβίεξ πνήζδξ 

    Αημλζηυηδηα ζε πενζέηηεξ, επζθάκεζεξ εθανιμβήξ, άιεζμοξ δζαπεζνζζηέξ ηαζ 
πενζαάθθμκ 

 Μέβζζημ ααειυ δζάθοζδξ ζημ κενυ, εενιμηναζία δζαθφιαημξ, ζοβηέκηνςζδ 
δναζηζηήξ μοζίαξ  

 Μδδεκζηυ πμζμζηυ οπμθεζιιαηζηυηδηαξ ηαζ αενμζζηζηήξ ζδζυηδηαξ 

 Σαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή απμιάηνοκζή ημοξ ιε ηδκ έηπθοζή  ημοξ 

 Απμθοβή ηαηαζηάζεςκ δζάανςζδξ , ιεηαθμνάξ μζιχκ, μλείδςζδξ ηαζ 
ιεηακάζηεοζδξ ημλζηχκ ηαζ ιδ,         
      μοζζχκ ζηα οθζηά επαθήξ ηνυθζια ηαζ δζαπεζνζζηέξ αοηχκ  

 Δοημθία πνήζδξ  

 Πανειπυδζζδ εκαπυεεζδξ αθάηςκ ζηα ζηεφδ ηαζ ζημ πθοκηήνζμ πζάηςκ  

 Απμηεθεζιαηζηυηδηα ζε υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ κενμφ.  

 Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα κμζμημµεζαηή πνήζδ 

 Να είκαζ ζζπονυ αθηαθζηυ πνμσυκ.   

 Να είκαζ δναζηζηυ αηυια ηαζ ζε ζοκεήηεξ ορδθήξ ζηθδνυηδηαξ κενμφ. 

 Να δζαθφεηαζ εφημθα ζημ κενυ 

 Να έπεζ μοδέηενδ μζιή 

 Να είκαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ 

  Μεηά ημ πθφζζιμ δεκ εα πνέπεζ κα αθήκεζ πάκς ζηα ζηεφδ ηδθίδεξ 

 Να είκαζ οβνυ ηαζ κα πενζέπεζ ακζμκζηά επζθακεζμδναζηζηά min 16% 

 Να πενζέπεζ ιδ ζμκζηά min 2%  

 Να πενζέπεζ NaOH min 8%  

 Να έπεζ pH οδαηζημφ δζαθφιαημξ 1% , 6-8 

 Δζδζηή ζφκεεζδ βζα κα αμήεα ημκ ηαεανζζιυ νφπςκ ηάεε ιμνθήξ (ηζάζ ,   
θίπδ,  ηαθέξ, αοβυ, ηηθ)  

 Να πενζέπεζ ημοθάπζζημκ 90% αζμδζαζπχιεκα ζοζηαηζηά 
•     Να ακαβνάθμκηαζ ηα αημιζηά ιέηνα πνμζηαζίαξ  πμο πνέπεζ  κα   θαιαάκμκηαζ 
•     Να ιδκ είκαζ εφθθεηημ, ζδιείμ ακάθθελδξ >100μ C 

  Να δίκμκηαζ μδδβίεξ πνήζεςξ  

  Να δίκμκηαζ μδδβίεξ αζθάθεζαξ 

  Να δζαηίεεηαζ ζε αζθαθή ζοζηεοαζία≤  4 θίηνςκ 
      

Σσμμόρυωση με τις απαιτήσεις νομοθεσίας REACH 



Σα ζοβηεηνζιέκα ζηεοάζιαηα εα πνέπεζ κα θένμοκ  Ανζειυ ηαηαπχνδζδξ  
παναζηεοάζιαημξ ζημ ιδηνχμ ηαεανζζηζηχκ – απμννοπακηζηχκ πνμσυκηςκ 
ημο Γ.Υ.Κ ζφιθςκα ιε ηδκ Ηζπφμοζα Νμιμεεζία 
 

ηα πλαίζια ηης εθαρμογής ηης ιζτύοσζας Νομοθεζίας απαιηείηαι: 

 δ ζαθήξ πενζβναθή ηδξ ζημπμφιεκδξ πνήζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ  

 ακαθμνά ηςκ  εκδείλεςκ (ζημζπεία: μκμιαζία, δζεφεοκζδ, πχνα 
πνμέθεοζδξ)  ημο ηαηαζηεοαζηή  ή ημο ιεηαπμζδηή, δ ζφκεεζδ ηαεχξ ηαζ  
ημοξ εζδζημφξ υνμοξ πνήζδξ ηαζ θφθαλδξ, υπςξ αοηέξ  οπαβμνεφμκηαζ   απυ 
ηδκ ηείιεκδ Νμιμεεζία 
 

Απαιηείηαι η προζκόμιζη: 
 Πηζηνπνηεηηθνύ  νξζήο εθαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.   
 Δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο(MSDS) θαη Τερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (PIS)-

νδεγηώλ (πεξηγξαθή, ρξήζε πξνθύιαμε-απνζήθεπζε θιπ) 
  Σε πεξίπηωζε ζηελ νπνία ζην δειηίν ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ(PIS)  
      δελ αλαθέξεηαη ε απαηηνύκελε θαηαιιειόηεηα ρξήζεο απαηηείηαη 
      Δήιωζε ζπκκόξθωζεο ζύκθωλα κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη ε  
      θαηαιιειόηεηα ρξήζεο  ζε εμνπιηζκνύο  επεμεξγαζίαο  
      ηξνθίκωλ. 
 Δήιωζεο  ή ξεηήο αλαθνξάο ζηα (MSDS)  γηα ηελ ελαξκόληζή ηνπο κε ηα 

θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηάο ηωλ ηαζηελεξγώλ ηνπο, όπωο απαηηείηαη από ηνλ 
Καλνληζκό 648/2004 ηνπ ΕΚ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο όπνηαο 
ηξνπνπνίεζεο απηνύ. 
Τα αλωηέξω ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. 

                               
                              Για κάθε προζθερόμενο είδος απαιηείηαι η προζκόμιζη ηοσ 
ανηίζηοιτοσ δείγμαηος.  

 
 

5.  ΓΤΑΛΘΣΘΚΟ ΠΛΤΝΣΗΡΘΟΤ  ΠΘΑΣΩΝ 
 

 Τβνυ βοαθζζηζηυ, ζζπονυ,  απμηεθεζιαηζηυ.  

 Να είκαζ ζε οβνή ιμνθή. 

  Μέβζζημ ααειυ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ( ζφιθςκα  ιε ηζξ ηεπκζηέξ 
πνμδζαβναθέξ ημοξ    ηαζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ   μδδβίεξ πνήζδξ  ζηζξ 
επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ ηαζ πχνμοξ εθανιμβήξ(Μαβεζνεία η.α)  

 ζζπονυηάηδξ δνάζδξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιε ηδκ ιζηνυηενδ δμζμθμβία ή 
ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αναίςζδξ(ιζηνυηενμ ηυζημξ πνήζδξ) 

 Αημλζηυηδηα ζε πενζέηηεξ, επζθάκεζεξ εθανιμβήξ, άιεζμοξ δζαπεζνζζηέξ ηαζ 
πενζαάθθμκ  

 Μέβζζημ ααειυ δζάθοζδξ ζημ κενυ, εενιμηναζία δζαθφιαημξ, ζοβηέκηνςζδ 
δναζηζηήξ μοζίαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηζξ 
πνμηεζκυιεκεξ Οδδβίεξ πνήζδξ. 

 Μδδεκζηυ πμζμζηυ οπμθεζιιαηζηυηδηαξ ηαζ αενμζζηζηήξ ζδζυηδηαξ 

 Σαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή απμιάηνοκζή ημοξ ιε ηδκ έηπθοζή  ημοξ 

 Απμθοβή ηαηαζηάζεςκ δζάανςζδξ, ιεηαθμνάξ μζιχκ, μλείδςζδξ ηαζ  
ιεηακάζηεοζδξ ημλζηχκ ηαζ ιδ, μοζζχκ ζηα οθζηά επαθήξ ηνυθζια ηαζ 
δζαπεζνζζηέξ αοηχκ   

 απμηεθεζιαηζηυηδηα ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ ημο   πνμδζαβναθέξ ηαζ μδδβίεξ 
πνήζδξ. 

 Δοημθία πνήζδξ  

 Απμηεθεζιαηζηυηδηα ζε υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ κενμφ. 

 Να είκαζ δναζηζηυ αηυια ηαζ ζε ζοκεήηεξ ορδθήξ ζηθδνυηδηαξ κενμφ. 

     Μεηά ημ πθφζζιμ δεκ εα πνέπεζ κα αθήκεζ πάκς ζηα ζηεφδ ηδθίδεξ ζε 
ζοκδοαζιυ ιε ημ απμννοπακηζηυ πθοκηδνίμο πζάηςκ. 

     Να πνμζηαηεφεζ ηα ζηεφδ. 
        Να είκαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ 
•        Να έπεζ θεοηυ πνχια 



•        Να πενζέπεζ εκενβά επζθακεζμδναζηζηά (ιδ ζμκζηά) min 7% 
• Nα πενζέπεζ ηζηνζηυ μλφ Min 2% 
• Να πενζέπεζ δζαθφηεξ min 8% 

• Να ημκίγεηαζ ακ ηαζ πάκς απυ πμζμοξ ααειμφξ ζηθδνυηδηαξ ζοκζζηάηαζ δ 
πνήζδ απμζηθδνοκηζημφ  

• Να έπεζ εζδζηυ αάνμξ (20μ C) 1,04 βν/cm3+- 0. 8 
• Σμ παναπάκς πνμσυκ εα πνέπεζ:  

 Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα κμζμημιεζαηή πνήζδ ζε ζοκδοαζµυ µε ημ 
απμννοπακηζηυ πθοκηδνίμο πζάηςκ. 

 Να δζαηίεεηαζ ζε αζθαθή ζοζηεοαζία≤  4 θίηνςκ 
 

 
6.   ΤΓΡΟ ΑΛΑΣΩΝ ΠΛΤΝΣΗΡΘΟΤ ΠΘΑΣΩΝ 

 

 οιποηκςιέκμ ηαεανζζηζηυ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ απμεέηςκ ηαζ 
αθαίνεζδ  αθαηζμφ. 

 Μέβζζημ ααειυ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ( ζφιθςκα  ιε ηζξ ηεπκζηέξ 
πνμδζαβναθέξ ημοξ    ηαζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ μδδβίεξ πνήζδξ  ζηζξ 
επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ ηαζ πχνμοξ εθανιμβήξ(Μαβεζνεία η.α)  

 ζζπονμηάηδξ δνάζδξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιε ηδκ ιζηνυηενδ δμζμθμβία ή 
ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αναίςζδξ(ιζηνυηενμ ηυζημξ πνήζδξ) 

 Αημλζηυηδηα ζε πενζέηηεξ, επζθάκεζεξ εθανιμβήξ, άιεζμοξ δζαπεζνζζηέξ ηαζ 
πενζαάθθμκ  

 Μέβζζημ ααειυ δζάθοζδξ ζημ κενυ, εενιμηναζία δζαθφιαημξ, ζοβηέκηνςζδ 
δναζηζηήξ μοζίαξ, ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ηζξ 
πνμηεζκυιεκεξ Οδδβίεξ πνήζδξ. 

 Μδδεκζηυ πμζμζηυ οπμθεζιιαηζηυηδηαξ ηαζ αενμζζηζηήξ ζδζυηδηαξ 

 Σαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή απμιάηνοκζή ημοξ ιε ηδκ            έηπθοζή  ημοξ 

 Απμθοβή ηαηαζηάζεςκ δζάανςζδξ, ιεηαθμνάξ μζιχκ, μλείδςζδξ ηαζ 
ιεηακάζηεοζδξ  ημλζηχκ ηαζ ιδ, μοζζχκ ζηα οθζηά επαθήξ ηνυθζια  ηαζ 
δζαπεζνζζηέξ αοηχκ. 

 Δοημθία πνήζδξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζε υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ κενμφ. 
•    Να ιδκ είκαζ ηαοζηζηυ 

•    Να έπεζ εοπάνζζηδ μζιή 

•    Να απμηεθεί ζοκδοαζιυ ακμνβάκμο μλέςξ 

•    Μδ ζμκζηήξ επζθακεζμδναζηζηήξ μοζίαξ 

•    Φςζθμνζηυ μλφ > 30% 

•    Μδ ζμκζηά ηαζζεκενβά< 5% 

•    pH δζαθφιαημξ ≤2 

•    υλζκα 

•   Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία ≤  4 θίηνςκ 

  οιιυνθςζδ ιε ηζξ απαζηήζεζξ κμιμεεζίαξ REACH 
 

Τα σσγκεκριμένα σκεσάσματα θα πρέπει να υέροσν Αριθμό 
Κατατώρησης Γ.Χ.Κ   
 

 ηα πλαίζια ηης εθαρμογής ηης ιζτύοσζας Νομοθεζίας απαιηείηαι: 

 δ ζαθήξ πενζβναθή ηδξ ζημπμφιεκδξ πνήζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ  

  ακαθμνά ηςκ  εκδείλεςκ (ζημζπεία(μκμιαζία, δζεφεοκζδ, πχνα πνμέθεοζδξ) 
ημο ηαηαζηεοαζηή ή ημο ιεηαπμζδηή, δ ζφκεεζδ ηαεχξ ηαζ  ημοξ εζδζημφξ υνμοξ 
πνήζδξ ηαζ θφθαλδξ, υπςξ αοηέξ  οπαβμνεφμκηαζ   απυ ηδκ ηείιεκδ Νμιμεεζία 
 
Απαιηείηαι η προζκόμιζη: 
 
 Πηζηνπνηεηηθνύ  νξζήο εθαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο    

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.   
 Δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο(MSDS) θαη Τερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (PIS)-

νδεγηώλ (πεξηγξαθή, ρξήζε, πξνθύιαμε-απνζήθεπζε θιπ) ηωλ 
παξαζθεπαζκάηωλ. 



 Σε πεξίπηωζε ζηελ νπνία ζην δειηίν ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ(PIS) δελ 
αλαθέξεηαη ε απαηηνύκελε θαηαιιειόηεηα ρξήζεο απαηηείηαη Δήιωζε 
ζπκκόξθωζεο ζύκθωλα κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη ε     θαηαιιειόηεηα 
ρξήζεο  ζε ρώξνπο ή εμνπιηζκνύο επεμεξγαζίαο      ηξνθίκωλ. 

 Δήιωζεο  ή ξεηήο αλαθνξάο ζηα (MSDS)  γηα ηελ ελαξκόληζή ηνπο κε ηα 
θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηάο ηωλ ηαζηελεξγώλ ηνπο, όπωο απαηηείηαη από ηνλ 
Καλνληζκό 648/2004 ηνπ ΕΚ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο όπνηαο 
ηξνπνπνίεζεο απηνύ. 

 
            Τα ανωτέρω στοιτεία θα πρέπει να αναυέρονται στην Ελληνική  
            γλώσσα. 
  

Για κάθε προζθερόμενο είδος απαιηείηαι η προζκόμιζη ηοσ ανηίζηοιτοσ 
δείγμαηος.  

 

7. ΚΟΝΗ ΠΛΤΝΣΗΡΘΟΤ ΡΟΤΥΩΝ ΓΘΑ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΥΡΗΗ 

 Απμννοπακηζηυ ζε ζηυκδ, ζζπονυ, απμηεθεζιαηζηυ.  

  Καηάθθδθμ βζα  ημκ  ηαεανζζµυ  κμζμημιεζαημφ νμοπζζιμφ  (ζεκηυκζα, 
ιαλζθανμεήηεξ, πμδζέξ, η.θ.π) 

 ιε ηαηάθθδθδ ζφζηαζδ ηαζ δναζηζηέξ μοζίεξ βζα ηδκ αθαίνεζδ   ζδζαίηενα 
δφζημθςκ νφπςκ, θεηέδςκ η.θ.π 

    Γνήβμνδ, ζζπονή  δνάζδ  ζφιθςκα ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημοξ ηαζ ηζξ 
πνμηεζκυιεκεξ μδδβίεξ πνήζδξ 

 Μέβζζημξ ααειυξ  απμηεθεζιαηζηυηδηαξ  ιε ηδκ ιζηνυηενδ δμζμθμβία ή 
ιεβαθφηενμ πμζμζηυ αναίςζδξ     (ιζηνυηενμ ηυζημξ πνήζδξ) 

 Αημλζηυηδηα ζε  άιεζμοξ δζαπεζνζζηέξ ηαζ πενζαάθθμκ 

 Μέβζζημ ααειυ δζάθοζδξ ζημ κενυ, εενιμηναζία δζαθφιαημξ, ζοβηέκηνςζδ 
δναζηζηήξ μοζίαξ  

 Μδδεκζηυ πμζμζηυ οπμθεζιιαηζηυηδηαξ ηαζ αενμζζηζηήξ ζδζυηδηαξ 

 Σαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή απμιάηνοκζή ημοξ ιε ηδκ έηπθοζή  ημοξ 

    Απμθοβή ηαηαζηάζεςκ δζάανςζδξ , ιεηαθμνάξ μζιχκ, μλείδςζδξ ηαζ  
ιεηακάζηεοζδξ ημλζηχκ ηαζ ιδ, μοζζχκ ζηα οθζηά επαθήξ ηνυθζια ηαζ 
δζαπεζνζζηέξ αοηχκ  

 Δοημθία πνήζδξ  

 Απμηεθεζιαηζηυηδηα ζε υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ κενμφ.  

 Απαζηείηαζ δ ακαβναθή, δήθςζδξ Δπζηζκδοκυηδηαξ - πνμθφθαλδξ. 

 Να δζαηίεεηαζ ζε ζοζηεοαζία ≤  25 Kg. 

                 Σο προχόν θα είναι: 

 ημηηχδεξ, μιμζυιμνθμο ειθακίζεςξ, μπμζαδήπμηε δε ζοζζςιάηςζδ πμο 
ειθακίγεηαζ ηαηά ηδκ απμεήηεοζδ εα πνέπεζ κα εναφεηαζ ιε ημ πένζ. Οζ ηυηημζ 
αοημφ εα δζαθφμκηαζ εφημθα ζημ κενυ ηαζ δε εα ζοζζςιαηχκμκηαζ ηαηά ηδ 
νμή φδαημξ ιέζς ηδξ εζδζηήξ εέζεςξ απμεέζεςξ ημο απμννοπακηζημφ ζημ 
πθοκηήνζμ. 

  Σα πενζεπυιεκα ζημ απμννοπακηζηυ ζοζηαηζηά δεκ εα είκαζ επζαθααή ζηα 
ηαεμνζγυιεκα οθάζιαηα μφηε ζηζξ  πθοκηζηέξ ιδπακέξ. 

 Σμ απμννοπακηζηυ εα είκαζ νοειζγυιεκμο αθνζζιμφ, χζηε ηαηά ηδκ ενβαζία 
δεκ εα παναηδνείηαζ αθνζζιυξ πμο εα πανειπμδίγεζ ηδκ θεζημονβία ημο 
πθοζίιαημξ, μφηε εα εέηεζ ζε ηίκδοκμ ηζξ δθεηηνμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο 
πθοκηδνίμο. 

 Σμ απμννοπακηζηυ εα έπεζ εοπάνζζηδ μζιή. 

 Σα απμννοπακηζηά κα είκαζ θζθζηά ιε ημ πενζαάθθμκ.  

 Σμ απμννοπακηζηυ δεκ εα έπεζ μζιή ηενμγίκδξ, ηαββή ή ζπεοχδδ ή άθθδ 
έκημκδ έζης ηαζ πζεακά ανςιαηζηή ηαζ δεκ εα ιεηαδίδεζ ηέημζεξ μζιέξ ζηα 
πθεκυιεκα οθάζιαηα.  

 Ακηίεεηα είκαζ επζεοιδηυ κα είκαζ πμθφ εθαθνά ανςιαηζζιέκμ. 



 ηυκδ ιε έκγοια πμο εα απμηεθεί ιίβια ηαζζεκενβχκ ζοζηαηζηχκ, αθηαθζηχκ 
αθάηςκ, θεοηακηζηχκ παναβυκηςκ ηα μπμία κα εκενβμπμζμφκηαζ αηυιδ ηαζ ζε 
ιέηνζεξ εενιμηναζίεξ.  

 Να πενζέπεζ θςζθμνζηά άθαηα βζα ηδκ ελαζθάθζζδ παιδθήξ ζοβηέκηνςζδξ 
ζυκηςκ, πονζηζηά άθαηα ςξ ακηζδζαανςηζημφξ ηαζ θεοηακηζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ 
πνςηεμθοηζηά έκγοια βζα ηδκ απμιάηνοκζδ νφπςκ πνςηεσκζηήξ θφζδξ, βζα 
πθοκηήνζα επαββεθιαηζημφ ηφπμο 

   ιδ ημλζηυ ηαζ ιδ επζηίκδοκμ βζα ημ ακαπκεοζηζηυ, ημ δένια ηαζ ηα ιάηζα, κα 
ιδκ πενζέπεζ ημθθχδεζξ μοζίεξ ηαζ   κα ιδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα 

 Σσμμόρυωση με τις απαιτήσεις νομοθεσίας REACH 

                   Δπζεοιδηά υνζα  ζφκεεζδξ: 

a. Λεοηακηζημί πανάβμκηεξ 5% - 15% ιε αάζδ ημ μλοβυκμ. 
b. Φωζθνξηθά άιαηα 15- 30% 
c. Αληνληθέο θαη κε Ινληθέο επζθακεζμδναζηζηέξ μοζίεξ 5-15% 
d. Πνζόηεηεο ελδύκωλ ≥0,25% 

Σα ζσγκεκριμένα ζκεσάζμαηα θα πρέπει να θέροσν  Αριθμό 
καηατώρηζης παραζκεσάζμαηος ζηο μηηρώο καθαριζηικών – 
απορρσπανηικών προχόνηφν ηοσ Γ.Υ.Κ ζύμθφνα με ηην Θζτύοσζα 
Νομοθεζία 

ηα πλαίζια ηης εθαρμογής ηης ιζτύοσζας Νομοθεζίας απαιηείηαι: 
 

 δ ζαθήξ πενζβναθή ηδξ ζημπμφιεκδξ πνήζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ  

  ακαθμνά ηςκ  εκδείλεςκ (ζημζπεία(μκμιαζία, δζεφεοκζδ, πχνα πνμέθεοζδξ)  
ημο ηαηαζηεοαζηή ή ημο ιεηαπμζδηή, δ ζφκεεζδ ηαεχξ ηαζ  ημοξ εζδζημφξ 
υνμοξ πνήζδξ ηαζ θφθαλδξ, υπςξ αοηέξ  οπαβμνεφμκηαζ   απυ ηδκ ηείιεκδ 
Νμιμεεζία 

 
 
Απαζηείηαζ δ πνμζηυιζζδ: 
 Πηζηνπνηεηηθνύ  νξζήο εθαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο    

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.   
 Δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο(MSDS) θαη Τερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (PIS)-

νδεγηώλ (πεξηγξαθή, ρξήζε, πξνθύιαμε-απνζήθεπζε θιπ) 
  Σε πεξίπηωζε ζηελ νπνία ζην δειηίν ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ(PIS) δελ 

αλαθέξεηαη ε απαηηνύκελε θαηαιιειόηεηα ρξήζεο απαηηείηαη  Δήιωζε 
ζπκκόξθωζεο ζύκθωλα κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη ε    θαηαιιειόηεηα 
ρξήζεο  

 Δήιωζεο  ή ξεηήο αλαθνξάο ζηα (MSDS)  γηα ηελ ελαξκόληζή ηνπο κε ηα 
θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηάο ηωλ ηαζηελεξγώλ ηνπο, όπωο απαηηείηαη από ηνλ 
Καλνληζκό 648/2004 ηνπ ΕΚ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο όπνηαο 
ηξνπνπνίεζεο απηνύ. 

 
Τα αλωηέξω ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. 

                              Για κάθε προζθερόμενο είδος απαιηείηαι η προζκόμιζη ηοσ 
ανηίζηοιτοσ δείγμαηος.  

 
 

8. ΤΓΡΟ ΥΕΡΘΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΘΚΕ ΚΑΘ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΘΚΕ ΘΔΘΟΣΗΣΕ 
 

 Να πανμοζζάγεζ (ζοκδοαζηζηή δνάζδ) ηαζ ζοιααηυηδηα πνήζδξ 
(απμννοπακηζηή ηαζ απμθοιακηζηή δνάζδ) 

 ζε ζοιποηκςιέκδ ιμνθή,  ζζπονυ,  απμηεθεζιαηζηυ.  

 Ηζπονυ, ηαηάθθδθμ βζα ηαεδιενζκή πνήζδ (ζοκδοαζιυξ ηαεανζζιμφ ηαζ   
απμθφιακζδξ πενζχκ) 

 Δθεφεενμ αθδετδχκ ηαζ θαζκμθχκ, θμνιαθδεΰδδξ, 

 



 Να έπεζ μοδέηενμ νΖ ηαζ κα είκαζ δενµαημθμβζηά  εθεβµέκμ  

 Να πενζέπεζ επζθακεζμδναζηζηέξ μοζίεξ βζα ηδκ δζεοηυθοκζδ απμµάηνοκζδξ 
μνβακζηχκ νφπςκ. 

  Να πενζέπεζ εκοδαηζημφξ ηαζ ακαθζπακηζημφξ πανάβμκηεξ ημο δένµαημξ.  

 Να είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ζοπκή πνήζδ απυ επαββεθµαηίεξ οβείαξ (δζαηήνδζδ 
θοζζμθμβζηήξ πθςνίδαξ ημο δένµαημξ -µδ πνυηθδζδ ενεεζζµχκ) ηαζ κα µδκ 
πενζέπεζ αθηαθζηά ηαζ ζαπμφκζ.  

 Να είκαζ άμζµμ ή µε πμθφ ήπζμ ηαζ εοπάνζζημ άνςµα.  

 Να ακαθένμκηαζ ηα ζοζηαηζηά ημο πνμσυκημξ ζηδκ εηζηέηα 

 Να πενζέπεζ επζπνυζεεηα µζα ή πενζζζυηενεξ μοζίεξ ζακ ζοκηδνδηζηά 
ζοζηαηζηά βζα ηδκ µδ ακάπηολδ µζηνμαίςκ (ΦΔΚ 329, η.821/4/97 ΚΤΑ 6 α)  

 Οζ ακηζµζηνμαζαηέξ μοζίεξ κα µδκ έπμοκ ακαθενεεί ζηδ αζαθζμβναθία ςξ 
επζαθααείξ βζα ηδκ οβεία ημο ακενχπμο.  

 Να ιδκ αθήκεζ ηαηάθμζπα ηαζ κα ζηεβκχκεζ βνήβμνα.  

  Να ιδκ είκαζ ημλζηυ ηαζ ενεεζζηζηυ βζα δένια, αθεκκμβυκμοξ ηαζ 
ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια ηαηά ηδ πνήζδ ημο  

 Να ζοκμδεφεηαζ ημ ηάεε πνμσυκ απυ μδδβίεξ πνήζδξ (ζφκεεζδ 
πνμσυκημξ/πνήζδ) μζ μπμίεξ εα είκαζ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα (πζζηή αηνζαήξ 
ιεηάθναζδ ηςκ ανπζηχκ μδδβζχκ μζ μπμίεξ εα πνέπεζ κα πνμζημιζζεμφκ)  

  

 Μέβζζημ ααειυ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ  ζφιθςκα  ιε ηζξ ηεπκζηέξ 
πνμδζαβναθέξ ημοξ   ηαζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ μδδβίεξ πνήζδξ) βζα µεβάθμο 
εφνμοξ µζηνμμνβακζζµχκ- ( ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ ηαζ ζμηηυκμ)  υπςξ: 
Μycobacterium, Enterococcus, Staphylococcus, escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, ζχκ, ιοηήηςκ η.α.- ζηζξ επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ  
η.α)  

• Γνήβμνδ , ζζπονή  δνάζδ  ιε ηδκ ιζηνυηενδ δμζμθμβία ή ιεβαθφηενμ 
πμζμζηυ αναίςζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημοξ ηαζ ηζξ 
πνμηεζκυιεκεξ μδδβίεξ πνήζδξ (ιζηνυηενμ ηυζημξ πνήζδξ) 

 Αημλζηυηδηα ζε άιεζμοξ πνήζηεξ ηαζ πενζαάθθμκ  

 Δοπάνζζημ άνςια  

 Μδδεκζηυ πμζμζηυ οπμθεζιιαηζηυηδηαξ ηαζ αενμζζηζηήξ ζδζυηδηαξ 

 Σαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή απμιάηνοκζή ημοξ ιε ηδκ έηπθοζή  ημοξ 

 Απμθοβή ηαηαζηάζεςκ ιεηαθμνάξ μζιχκ   

 Δλεζδίηεοζδ δνάζδξ πνμζανιμγυιεκα ζημ είδμξ ημο νφπμο  

 Όζμ δοκαηυκ ιζηνυηενμ πνυκμ επαθήξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ επζδζςηυιεκςκ  
απμηεθεζιάηςκ   

 Δοημθία πνήζδξ   

 Απμηεθεζιαηζηυηδηα ζε υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ κενμφ.  

 Να δζαηίεεηαζ ζε αζθαθή ζοζηεοαζία  ≤  4 θίηνςκ 

 Σπκκόξθωζε κε ηηο απαηηήζεηο λνκνζεζίαο REACH 
 
 

Σα ζοβηεηνζιέκα ζηεοάζιαηα εα πνέπεζ κα θένμοκ  
Ανζειυ Καηαπχνδζδξ Γ.Υ.Κ ηαζ Ανζειυ Έβηνζζδξ  Δ.Ο.Φ 

 
 

ηα πλαίζια ηης εθαρμογής ηης ιζτύοσζας Νομοθεζίας απαιηείηαι: 

 δ ζαθήξ πενζβναθή ηδξ ζημπμφιεκδξ πνήζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ  

  ακαθμνά ηςκ  εκδείλεςκ ζημζπεία (μκμιαζία, δζεφεοκζδ, πχνα πνμέθεοζδξ) 
ημο ηαηαζηεοαζηή ή ημο ιεηαπμζδηή, δ ζφκεεζδ ηαεχξ ηαζ ημοξ εζδζημφξ 
υνμοξ πνήζδξ ηαζ θφθαλδξ, υπςξ αοηέξ  οπαβμνεφμκηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ 
Νμιμεεζία 
 

Απαζηείηαζ δ πνμζηυιζζδ: 
 Πηζηνπνηεηηθνύ  νξζήο εθαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο    

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.   
 Δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο(MSDS) θαη Τερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (PIS)-

νδεγηώλ (πεξηγξαθή, ρξήζε, πξνθύιαμε-απνζήθεπζε θιπ) ηωλ 
παξαζθεπαζκάηωλ. 



 Σε πεξίπηωζε ζηελ νπνία ζην δειηίν ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ(PIS) δελ 
αλαθέξεηαη ε απαηηνύκελε θαηαιιειόηεηα ρξήζεο απαηηείηαη Δήιωζε 
ζπκκόξθωζεο ζύκθωλα κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη ε    θαηαιιειόηεηα 
ρξήζεο  

 Δήιωζεο  ή ξεηήο αλαθνξάο ζηα (MSDS)  γηα ηελ ελαξκόληζή ηνπο κε ηα 
θξηηήξηα βηνδηαζπαζηκόηεηάο ηωλ ηαζηελεξγώλ ηνπο, όπωο απαηηείηαη από ηνλ 
Καλνληζκό 648/2004 ηνπ ΕΚ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο όπνηαο 
ηξνπνπνίεζεο απηνύ. 

                    Τα αλωηέξω ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Ειιεληθή  γιώζζα. 
Για κάθε προζθερόμενο είδος απαιηείηαι η προζκόμιζη ηοσ ανηίζηοιτοσ 
δείγμαηος.  
 

 
              9.    ΔΘΑΛΤΜΑ ΤΠΟΥΛΩΡΘΩΔΕ ΝΑΣΡΘΟΤ   (ΥΛΩΡΘΝΗ)  
 
                        ΜΔ ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 4,5-5%.  

 Τβνά Καεανζζηζηυ-Λεοηακηζηυ  ζζπονυ,  απμηεθεζιαηζηυ. 

 Ηζπονυ, ηαηάθθδθμ βζα ηαεδιενζκή πνήζδ  

   Μέβζζημ ααειυ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ 
ημοξ  ηαζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ μδδβίεξ πνήζδξ- ζηζξ επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ  
η.α)  

 ζζπονυηαηδξ δνάζδξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ιε ηδκ ιζηνυηενδ δμζμθμβία 

 οιααηυηδηα πνήζδξ 

 Μδδεκζηυ πμζμζηυ οπμθεζιιαηζηυηδηαξ ιεηά ηδκ έηπθοζή ημο 

 Σαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή απμιάηνοκζή ημοξ ιε ηδκ έηπθοζή ημοξ 

 Γνήβμνδ δνάζδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ  ημο 
πνμδζαβναθέξ ηαζ μδδβίεξ πνήζδξ. 

 Γνήβμνδ, ζζπονή δνάζδ ιε ηδκ ιζηνυηενδ δμζμθμβία ή ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 
αναίςζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημοξ ηαζ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ 
μδδβίεξ πνήζδξ (ιζηνυηενμ ηυζημξ πνήζδξ) 

 Όζμ δοκαηυκ ιζηνυηενμ πνυκμ επαθήξ βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ επζδζςηυιεκςκ 
απμηεθεζιάηςκ 

 Δοημθία πνήζδξ   

 Απμηεθεζιαηζηυηδηα ζε υθεξ ηζξ ζοκεήηεξ κενμφ.  

 Λεοηακηζημί πανάβμκηεξ ιε αάζδ ημ πθχνζμ ≤5% 

 Ακζμκζηέξ ηαζ αιθμηενζηέξ δναζηζηέξ μοζίεξ ≤5% 

 Να δζαηίεεηαζ ζε αζθαθή ζοζηεοαζία  ≤  2 θίηνςκ 
 

Σα ζσγκεκριμένα ζκεσάζμαηα θα πρέπει να θέροσν  Αριθμό 
Καηατώρηζης Γ.Υ.Κ  
 

ηα πλαίζια ηης εθαρμογής ηης ιζτύοσζας Νομοθεζίας απαιηείηαι: 

 δ ζαθήξ πενζβναθή ηδξ ζημπμφιεκδξ πνήζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο είδμοξ  

  ακαθμνά ηςκ  εκδείλεςκ (ζημζπεία, μκμιαζία, δζεφεοκζδ, πχνα πνμέθεοζδξ)  
ημο ηαηαζηεοαζηή  ή ημο ιεηαπμζδηή, δ ζφκεεζδ ηαεχξ ηαζ  ημοξ εζδζημφξ υνμοξ 
πνήζδξ ηαζ θφθαλδξ, υπςξ αοηέξ  οπαβμνεφμκηαζ   απυ ηδκ ηείιεκδ Νμιμεεζία 
Απαιηείηαι η προζκόμιζη: 
 Πηζηνπνηεηηθνύ  νξζήο εθαξκνγήο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο    

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.   
 Δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο(MSDS) θαη Τερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (PIS)-

νδεγηώλ (πεξηγξαθή, ρξήζε, πξνθύιαμε-απνζήθεπζε θιπ) ηωλ 
παξαζθεπαζκάηωλ. 

 Σε πεξίπηωζε ζηελ νπνία ζην δειηίν ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ(PIS) δελ 
αλαθέξεηαη ε απαηηνύκελε θαηαιιειόηεηα ρξήζεο απαηηείηαη  Δήιωζε 
ζπκκόξθωζεο ζύκθωλα κε ηελ νπνία λα δειώλεηαη ε    θαηαιιειόηεηα 
ρξήζεο.  

    Τα αλωηέξω ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. 
Για κάθε προζθερόμενο είδος απαιηείηαι η προζκόμιζη ηοσ ανηίζηοιτοσ 
δείγμαηος.  
 
 

 



ΕΠΘΗΜΑΝΕΘ: 
1. Όια ηα απνξξππαληηθά λα δηαζέηνπλ αξηζκό θαηαρώξεζεο από ην Γεληθό Φεκείν ηνπ 
Κξάηνπο (Γ.Φ.Κ)  
2. Όζα από ηα πξνϊόληα ραξαθηεξίδνληαη ωο απνιπκαληηθά λα δηαζέηνπλ άδεηα θπθινθνξίαο 
από ηνλ Εζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθωλ (Ε.Ο.Φ)  
3. Όια ηα πξνϊόληα λα κελ αλαδύνπλ δπζάξεζηεο νζκέο θαη λα κελ πξνθαινύλ θζνξέο, 
βξαρπρξόληα ή καθξνρξόληα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκό .  
4. Να κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ηωλ πεξηζαιπνκέλωλ θαη ηνπ πξνζωπηθνύ.  
5.Είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ θαη ηεο πξνβιεπόκελεο λνκνζεζίαο γηα 
ηεδηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αζθάιεηαο &πγηεηλήο 
ηωλ εξγαδνκέλωλ από ηελ ρξήζε ηωλ αλωηέξω εηδώλ θαζαξηζκνύ-απνιύκαλζεο 
ΕΝ ISO 9001 ΕΝ, γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα 18000, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
ISO 14000  αληίζηνηρα. 
6. Όια ηα πξνϊόληα λα δηαιύνληαη ή λα αλακηγλύνληαη εύθνια κε ην λεξό, λα είλαη εύθνια ζηε 
ρξήζε, λα είλαη ζπζθεπαζκέλα, ζθξαγηζκέλα θαη λα θέξνπλ εηηθέηα αλαγλώξηζεο 
 

 
ΑΠΑΘΣΗΕΘ: 

 Απυ υθμοξ ημοξ πνμζθένμκηεξ απαζηείηαζ  δ ηαηάεεζδ  Πίκαηα οιιυνθςζδξ 
Πνμδζαβναθχκ/Απαζηήζεςκ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1) ιε ανίειδζδ ηςκ ηεπκζηχκ 
πνμδζαβναθχκ / απαζηήζεςκ   υπςξ αοηέξ  πενζβνάθμκηαζ ακςηένς ηαζ ζφιθςκα 
ιε ημ επζζοκαπηυιεκμ  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ.( Πίκαηα οιιυνθςζδξ 
Πνμδζαβναθχκ/Απαζηήζεςκ) 

 ηα πθαίζζα ηδξ εφνοειδξ, ακηζηεζιεκζηήξ ηαζ  αδζάαθδηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ 
πνμζθμνχκ δ  ζοιπθήνςζδ ημο Ακςηένς Πίκαηα απυ υθμοξ ημοξ πνμζθένμκηεξ 
είκαζ οπμπνεςηζηή υπςξ οπμπνεςηζηή είκαζ ηαζ δ ανίειδζδ  ηςκ ηαηαηεεεζιέκςκ  
ηεπκζηχκ θοθθαδίςκ, πζζημπμζδηζηχκ, δζηαζμθμβδηζηχκ, δδθχζεςκ ηαζ  
πνμζπέηημοξ. 

 Μδ ηαηάεεζδ δεζβιάηςκ βζα ηα πνμζθενυιεκα είδδ ζοκζζηά ηδκ απυννζρδ ηδξ 
πνμζθμνάξ. 

 Οζ ηζιέξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ  εζδχκ δεκ πνέπεζ κα λεπενκμφκ ηζξ ηζιέξ ημο 
παναηδνδηδνίμο ηζιχκ, (εάκ οπάνπμοκ). 

 ηδκ μζημκμιζηή πνμζθμνά εα ακαθένεηαζ δ ακηίζημζπδ ηζιή ηαζ μ ηςδζηυξ ημο είδμοξ 
(CPV)  ζημ παναηδνδηήνζμ ηζιχκ,  (εάκ οπάνπεζ). 

 ηα πθαίζζα ημο ιαηνμζημπζημφ(απυ Δπζηνμπή εθέβπμο ημο Νμζμημιείμο)  ή 
ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο ηαζ ηδξ επζαεααίςζδξ- ηεηιδνίςζδξ ηςκ ηαηαηεεεζιέκςκ 
δζηαζμθμβδηζηχκ – αεααζχζεςκ βζα ηα πνμζθενυιεκα είδδ, ημκίγεηαζ δ οπμπνεςηζηή  
πνμζηυιζζδ ηςκ απαζημφιεκςκ πζζημπμζδηζηχκ απυ ημκ πνμιδεεοηή,  εκηυξ 
εφθμβμο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ υπςξ εα μνίζεζ δ Δπζηνμπή εθέβπμο ημο 
Νμζμημιείμο. 

 Ζ πανάδμζδ ηςκ  εζδχκ  εα πναβιαημπμζείηαζ  εκηυξ 4 ενβάζζιςκ διενχκ απυ ηδκ 
διενμιδκία παναββεθζμδυηδζδξ 

  
 

 
Β.     ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΑ - ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ 

Α/Α ΔΗΓΖ 
ΤΚΔΤΑ

ΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΜΔΣΡΖΖ

 

ΠΟΟΣΖΣ
Α 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ

 

ΣΗΜΖ 
ΥΩΡΗ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΣΗΜΖ ΜΔ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

1 

ΤΓΡΟ ΓΑΠΔΓΟΤ 
ΜΔ 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗ 
ΚΔ ΚΑΗ 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΔ
 ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

≤4 LT ΛΗΣΡΑ 20 0,50 10,00 2,40 12,40 24% 

2 
ΤΓΡΟ 
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
ΣΕΑΜΗΩΝ 

(500-
750)ml 

ΣΔΜ. 25 1,10 27,50 6,60 34,10 24% 



3 

ΤΓΡΟ 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚ
Ο ΓΗΑ  
ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
ΚΟΤΕΗΝΑ  
(ΛΑΝΣΕΑ) 

≤4 LT ΛΗΣΡΑ 480 0,48 230,40 55,30 285,70 24% 

4 

ΤΓΡΟ 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚ
Ο ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ  
ΠΗΑΣΩΝ 

≤4 LT ΛΗΣΡΑ 300 1,40 420,00 100,80 520,80 24% 

5 
ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ 
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ  
ΠΗΑΣΩΝ 

≤4 LT ΛΗΣΡΑ 36 1,55 55,80 13,39 69,19 24% 

6 
ΤΓΡΟ ΑΛΑΣΩΝ 
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 
ΠΗΑΣΩΝ 

≤4 LT ΛΗΣΡΑ 30 1,20 36,00 8,64 44,64 24% 

7 

ΚΟΝΖ 
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 
ΡΟΤΥΩΝ ΓΗΑ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ 
ΥΡΖΖ 

≤25 KG ΚΗΛΑ 1.000 1,09 1.090,00 261,60 1.351,60 24% 

8 

ΤΓΡΟ ΥΔΡΗΩΝ 
ΜΔ 
ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚ
Δ ΚΑΗ 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΔ
 ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

≤4 LT ΛΗΣΡΑ 960 0,53 508,80 30,53 539,33 6% 

9 

ΓΗΑΛΤΜΑ 
ΤΠΟΥΛΩΡΗΩΓΔ 
ΝΑΣΡΗΟΤ(ΥΛΩΡΗ
ΝΖ) ΜΔ 
ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΟΣΖΣ
Α  4,5-5%. 

≤2 LT ΛΗΣΡΑ 1.500 0,35 525,00 31,50 556,50 6% 

 
ΤΝΟΛΟ 

    
2.903,50 510,76 3.414,26 

 

 
         
            ΤΝΟΛΟ =  ΑΝΣΗΖΠΣΗΚΑ + ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ                          13.829,00 + 1.462,67 = 15.291,67 

 

 

 

 
                                                                                     Ο ΔΘΟΘΚΗΣΗ  

 

  

                                                                      ΠΑΤΛΟ Θ. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ   
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