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 ΠΡΟΚΛΖΖ ππ΄αξηζ.42/2022 

Δθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Πξντφληα Καζαξηζκνχ-

Απνθνκηδήο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ζάθνη, ζθνπγγάξηα)» γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ   

ΠΡΟ 

ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη 

2. Tνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Σελ αξηζ. Γ4β/Γ.Π.νηθ 2397/17-01-2020 (ΦΔΚ 30/17-01-2020/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) απφθαζεο δηνξηζκνχ 

Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 

4. Σελ αξηζκ.342/12719/27-07-2022 απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε 

επηηξνπψλ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηνπ είδνπο «Πξντφληα Καζαξηζκνχ-Απνθνκηδήο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ζάθνη, 

ζθνπγγάξηα)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

5. Σελ αξηζ. 416/15474/15-09-2022 απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: Έγθξηζε 1) αλαγθαηφηεηαο-

ζθνπηκφηεηαο θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 17.072,32€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Πξντφληα Καζαξηζκνχ-Απνθνκηδήο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ 

(ζάθνη, ζθνπγγάξηα)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 2) ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 3) 

πξνζρεδίνπ πξφζθιεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 

 
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ έσο ηελ Παξαζθεπή 30-09-2022 θαη ψξα 14:00κ.κ. 

πξνζθνξά γηα ηελ εηήζηα  πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «Πξντφληα Καζαξηζκνχ-Απνθνκηδήο Απνβιήησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ζάθνη, ζθνπγγάξηα)» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 13.768€ άλεπ ΦΠΑ. 

      Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο κε αλαθνξά 

ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνχζαο. Η ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

ρακειφηεξε πξνζθνξά. Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε δηάξθεηα ελφο έηνπο 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Γεπηέξα 03-10-2022 θαη ψξα  

10:00π.κ.   

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΗΓΧΝ 

ΠΑΣΡΧΝ 

‘Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Γ Α Ν Δ Η Ο’ 



         Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη λα κελ ππάξρεη γηα 

ηελ εηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ: 

1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ 

ηα αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 

θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 

(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 

2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 

(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 

ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ 

Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 

θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 

(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, 

θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),  



ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία. 

 

Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζαο λα καο 

πξνζθνκίζεηε: 

1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο άλσ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ 

2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο. 

 

Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά απαηηείηαη επίζεο Τπεχζπλε Γήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: 

   « 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ (ΑΤΜ)  

Α/Α ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟ
ΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24%) 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 

 ΑΚΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ  
ΓΙΑ ΣΑ   ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 
(ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ΣΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΣΑΙ  ΓΙΑ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ 
ΔΙΑΣΑΕΩΝ (80Χ110)cm±10% 

ΚΙΛΑ 2800 1,35 3780 907,2 4687,2 

1α 

 ΑΚΟΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ  
ΓΙΑ ΣΑ   ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 
(ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ΣΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΣΑΙ  ΓΙΑ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ  
ΔΙΑΣΑΕΩΝ (60Χ80)cm±10% 

ΚΙΛΑ 150 1,35 202,5 48,6 251,1 

1β 

ΑΚΟΙ  ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ  ΓΙΑ 
ΣΑ  ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (ΕΑΑΜ, 
ΜΕΑ, ΑΕΑ)   ΣΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΣΑΙ  ΓΙΑ ΑΠΟΣΕΦΡΩΗ 
ΔΙΑΣΑΕΩΝ (50Χ50)cm±10% 

ΚΙΛΑ 750 1,35 1012,5 243 1255,5 

2 

 ΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΙΣΡΙΝΟΙ   ΓΙΑ ΣΑ   
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΜΙΓΩ 
ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΣΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΣΑΙ ΓΙΑ  ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ 
ΔΙΑΣΑΕΩΝ (80Χ110)cm±10% 

ΚΙΛΑ 200 1,30 260 62,4 322,4 

2α 

 ΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΙΣΡΙΝΟΙ   ΓΙΑ ΣΑ   
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΑΜΙΓΩ 
ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΣΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΣΑΙ ΓΙΑ  ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ 
ΔΙΑΣΑΕΩΝ   (60Χ80)cm±10% 

ΚΙΛΑ 210 1,40 294 70,56 364,56 



3 
ΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΜΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΣΑ 
ΑΣΙΚΑ ΣΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ(ΑΑ) 
ΔΙΑΣΑΕΩΝ (80Χ110)cm±10% 

ΚΙΛΑ 2500 1,25 3125 750 3875 

3α 
ΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΜΑΤΡΟΙ   ΓΙΑ 
ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΣΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (ΑΑ) 
ΔΙΑΣΑΕΩΝ (50Χ50)cm±10% 

ΚΙΛΑ 1200 1,25 1500 360 1860 

3β 
ΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΜΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΣΑ 
ΑΣΙΚΑ ΣΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ (ΑΑ)   60 
Χ 80 cm ±10% 

ΚΙΛΑ 2200 1,25 2750 660 3410 

4 
ΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙ  
ΔΙΑΣΑΕΩΝ 80 Χ 110 cm ±10%  

ΚΙΛΑ 120 1,70 204 48,96 252,96 

4α 
ΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙ  
ΔΙΑΣΑΕΩΝ  60 Χ 90 cm ±10%   

ΚΙΛΑ 200 1,70 340 81,6 421,6 

5 ΦΟΤΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΤΡΜΑ (Fibra) ΣΕΜΑΧΙΑ 300 0,12 36 8,64 44,64 

6 
ΤΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΣΟ(inox) ΜΠΑΛΑ 40 
gr ±5 %  ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΕΤΩΝ 
ΕΣΙΑΗ 

ΣΕΜΑΧΙΑ 60 0,50 30 7,2 37,2 

7 
ΤΡΜΑ ΨΙΛΟ  ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 
ΚΕΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΤ 

ΚΙΛΑ 6 6,50 39 9,36 48,36 

8 

ΠΟΓΓΟΠΕΣΕΣΕ  ΔΙΑΣΑΕΩΝ 

ΣΕΜΑΧΙΑ 300 0,65 195 46,8 241,8 
No 3 (20X30) cm ± 5 % 

  ΤΝΟΛΟ       13.768 3.304,32 17.072,32 

 
 

1. ΑΚΟΗ  ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΚΟΚΚΗΝΟΗ  ΓΗΑ ΣΑ   ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ) ΣΑ 
ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ  ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ ΓΗΑΣΑΔΧΝ 80 Υ 110 cm ±10% 

 

 Καηαζθεπαζκέλνη απφ πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ (πιελ PVC) πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE 

High Density PolyEthylene) ή ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE Low Density PolyEthylene) πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm κε πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη 

 Γηα ζπιινγή Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ) ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα απνηέθξσζε 

 Καηά ηελ απνηέθξσζή ηνπο λα κελ παξάγνληαη επηθίλδπλα αέξηα 

 Αλζεθηηθνί  θαηά ηελ κεηαθνξά 

 Να είλαη θηιηθνί  πξνο ην πεξηβάιινλ 

 Με πηπρσηέο πιεπξέο (αλαδηπιψζεηο) ή ρσξίο αλαδηπιψζεηο  

 Ππθλφηεηα πιηθνχ: 0,901 – 0,925 g/cc  

 Αληνρή ζηε ζξαχζε: 170 kg/cm 

 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε: 590%  

 Αληνρή ζην ζεκείν δηαξξνήο: 100 kg / cm  

 Η πνζφηεηα λα θπκαίλεηαη ≥13 ηεκ./Kg  

 Πιήξεο ζηεγαλφηεηα  γηα  ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη 

 Σν πάρνο θαη ε κεραληθή αληνρή ζα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηφηεηα θαη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο 

ζπζθεπαζίαο     

 Σν πιηθφ ησλ ππνδνρέσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο θαη γεληθφηεξα   λα κελ έρεη νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ λα 

κπνξεί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηα ζπζθεπαζκέλα 

επηθίλδπλα απφβιεηα. 

 Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα ζηελ νπνία µε αλεμίηειν κειάλη λα αλαγξάθνπλ: 
εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο 

 Να είλαη θαηάιιεινη  θαηά UN, λα θέξνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη λα αλαγξάθνπλ ηε θιάζε θαη ηνλ 
αξηζκφ UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο 



 Να έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ ή / θαη επηθίλδπλνπ 

αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη, θαη λα αλαγξάθνπλ ηνλ  φξν 

«Δπηθίλδπλα Απφβιεηα» [ΔΑΑΜ (Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά), ΜΔΑ (Μηθηά 

Δπηθίλδπλα Απφβιεηα), ΑΔΑ  (Άιια Δπηθίλδπλα Απφβιεηα)]. 

 
 

1α .   ΑΚΟΗ  ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΚΟΚΚΗΝΟΗ  ΓΗΑ ΣΑ   ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ) 
ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ  ΓΗΑ  ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ,  ΓΗΑΣΑΔΧΝ  60 Υ 80 cm ±10% 

 
 Καηαζθεπαζκέλνη απφ πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ (πιελ PVC) πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) ή 

ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm, κε πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ 
πνπ πξννξίδεηαη 

 Γηα ζπιινγή Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ) ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα απνηέθξσζε 
 Καηά ηελ απνηέθξσζή ηνπο λα κελ παξάγνληαη επηθίλδπλα αέξηα, 
 Αλζεθηηθνί  θαηά ηελ κεηαθνξά, 
 Να είλαη θηιηθνί  πξνο ην πεξηβάιινλ, 
 Με πηπρσηέο πιεπξέο (αλαδηπιψζεηο) ή ρσξίο αλαδηπιψζεηο  
 Ππθλφηεηα πιηθνχ: 0,901 – 0,925 g/cc  
 Αληνρή ζηε ζξαχζε: 170 kg/cm 
 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε: 590%  
 Αληνρή ζην ζεκείν δηαξξνήο: 100 kg / cm  
 Η πνζφηεηα λα θπκαίλεηαη ≥13 ηεκ./Kg  
 Πιήξεο ζηεγαλφηεηα  γηα  ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη 
 Σν πάρνο θαη ε κεραληθή αληνρή ζα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηφηεηα θαη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο 

ζπζθεπαζίαο     
 Σν πιηθφ ησλ ππνδνρέσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο θαη γεληθφηεξα   λα κελ έρεη νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ λα 
κπνξεί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηα ζπζθεπαζκέλα 
επηθίλδπλα απφβιεηα. 

 Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα ζηελ νπνία µε αλεμίηειν κειάλη λα αλαγξάθνπλ: 
εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο 

 Να είλαη θαηάιιεινη θαηά UN, λα θέξνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη λα αλαγξάθνπλ ηε θιάζε θαη ηνλ 
αξηζκφ UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο 

 Να έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ ή / θαη επηθίλδπλνπ 
αλάινγα κε ηελ θιάζε UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη, θαη λα αλαγξάθνπλ ηνλ  φξν 
«Δπηθίλδπλα Απφβιεηα» (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ), 

 

1β. ΑΚΟΗ  ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΟΚΚΗΝΟΗ  ΓΗΑ ΣΑ  ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ)   ΣΑ 
ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ  ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΦΡΧΖ, ΓΗΑΣΑΔΧΝ 50 Υ 50 cm ±10% 

 

 Καηαζθεπαζκέλνη απφ πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ(πιελ PVC)  πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) ή 
ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm  κε πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ 
πνπ πξννξίδεηαη 

 Πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ(πιελ PVC)  κε πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη 

 Γηα ηελ ρσξηζηή ζπιινγή Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ) ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα 
απνηέθξσζε 

 Καηά ηελ απνηέθξσζή ηνπο λα κελ παξάγνληαη επηθίλδπλα αέξηα, 

 Να είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ, 

 Αλζεθηηθνί θαηά ηελ κεηαθνξά, 

 Με πηπρσηέο πιεπξέο (αλαδηπιψζεηο) ή ρσξίο αλαδηπιψζεηο  

 Ππθλφηεηα πιηθνχ: 0,901 – 0,925 g/cc  

 Αληνρή ζηε ζξαχζε: 170 kg/cm 

 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε: 590%  

 Αληνρή ζην ζεκείν δηαξξνήο: 100 kg / cm  

 Η πνζφηεηα λα θπκαίλεηαη ≥29  ηεκ./Kg  

 Πιήξεο ζηεγαλφηεηα  γηα  ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη       

 Σν πάρνο θαη ε κεραληθή αληνρή ζα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηφηεηα θαη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο 
ζπζθεπαζίαο.     



 Σν πιηθφ ησλ ππνδνρέσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο κεραληθέο 
θαηαπνλήζεηο θαη  γεληθφηεξα  λα κελ έρεη νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ λα 
κπνξεί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηα ζπζθεπαζκέλα 
επηθίλδπλα απφβιεηα.  

 Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα ζηελ νπνία µε αλεμίηειν κειάλη λα αλαγξάθνπλ: 
εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο 

 Να είλαη θαηάιιεινη θαηά UN, λα θέξνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη λα αλαγξάθνπλ ηε θιάζε θαη ηνλ 
αξηζκφ UN σο πξνο ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπο 

 Να έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ ή / θαη επηθίλδπλνπ 
αλάινγα κε ηελ   θιάζε UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη, θαη λα αλαγξάθνπλ ηνλ  φξν 
«Δπηθίλδπλα Απφβιεηα»     

 (ΔΑΑΜ, ΜΔΑ, ΑΔΑ) 
 

 Σνλίδεηαη πσο γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ [ΔΑΤΜ (Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ 
Μνλάδσλ)] απαηηείηαη ε ελαξκφληζε ζηελ ηζρχνπζα εζληθή θαη θνηλνηηθή Ννκνζεζία. 
Πξνυπφζεζε ηεο αζθαινχο ζπζθεπαζίαο απνηειεί ε ηαμηλφκεζε ησλ απνβιήησλ, σο πξνο 
ηελ επηθηλδπλφηεηά ηνπο, ζε θιάζε θαη αξηζκφ UN.  

 Οη ζπζθεπαζίεο ζα θέξνπλ θαηάιιειε ζήκαλζε ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ηελ εχθνιε 
αλαγλψξηζε ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο 

 Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζθεπαζηψλ ζπιινγήο, απνζήθεπζεο 
θαη κεηαθνξάο ησλ ΔΑΤΜ, φπσο θαη γεληθά ησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ, ππαγνξεχνληαη 
απφ ηηο ηζρχνπζεο  ζπκθσλίεο, απαηηήζεηο θαη θψδηθεο (ADR, ΗΜΟ/IMDG, RID, IATA, ICAO) 
φπσο θαη εθφζνλ ηζρχνπλ. 

 
 (ΚΤΑ 24944/1159/2006 θαη 146163/2012) Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ 
 

 

2. ΑΚΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  ΚΗΣΡΗΝΟΗ   ΓΗΑ ΣΑ   ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΜΗΓΧ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΑ 
(ΔΑΑΜ) ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΓΗΑ  ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ  ΓΗΑΣΑΔΧΝ  80 Υ 110  cm ±10% 

 
 Καηαζθεπαζκέλνη  απφ πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ(πιελ PVC)  πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) ή 

ρακειήο 
 ππθλφηεηαο (LDPE) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm  κε πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ πνπ 

πξννξίδεηαη 
 Γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) ηα νπνία 

πξννξίδνληαη πξνο απνζηείξσζε  
 Να είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ, 
 Αλζεθηηθνί  θαηά ηελ κεηαθνξά, 
 Με πηπρσηέο πιεπξέο (αλαδηπιψζεηο) ή ρσξίο αλαδηπιψζεηο.  
 Ππθλφηεηα πιηθνχ: 0,901 – 0,925 g/cc  
 Αληνρή ζηε ζξαχζε: 170 kg/ cm²   
 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε: 590%  
 Αληνρή ζην ζεκείν δηαξξνήο: 100 kg / cm²     
 Η πνζφηεηα λα θπκαίλεηαη ≥13 ηεκ./Kg  
 Πιήξεο ζηεγαλφηεηα  γηα  ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη            
 Σν πάρνο θαη ε κεραληθή αληνρή ζα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηφηεηα θαη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο 

ζπζθεπαζίαο     
 Σν πιηθφ ησλ ππνδνρέσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο θαη γεληθφηεξα λα κελ έρεη νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ λα 
κπνξεί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηα ζπζθεπαζκέλα 
επηθίλδπλα απφβιεηα. 

 Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα ζηελ νπνία µε αλεμίηειν µειάλη λα αλαγξάθνπλ: 
εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο 

 Να έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ, αλάινγα κε ηελ θιάζε 
UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη 

 Να θέξνπλ ηελ έλδεημε  «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ)»  
 



 

2α.   ΑΚΟΗ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΗΣΡΗΝΟΗ   ΓΗΑ ΣΑ   ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΜΗΓΧ 
ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΑ (ΔΑΑΜ) ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΓΗΑ  ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ,  ΓΗΑΣΑΔΧΝ  60 Υ 
80  cm ±10% 

 
 Καηαζθεπαζκέλνη  απφ πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ(πιελ PVC)  πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE) ή 

ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm  κε πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ 
πνπ πξννξίδεηαη 

 Γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Ακηγψο Μνιπζκαηηθψλ (ΔΑΑΜ) ηα νπνία 
πξννξίδνληαη πξνο απνζηείξσζε  

 Να είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ, 
 Αλζεθηηθνί  θαηά ηελ κεηαθνξά, 
 Με πηπρσηέο πιεπξέο (αλαδηπιψζεηο) ή ρσξίο αλαδηπιψζεηο.  
 Ππθλφηεηα πιηθνχ: 0,901 – 0,925 g/cc  
 Αληνρή ζηε ζξαχζε: 170 kg/ cm²   
 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε: 590%  
 Αληνρή ζην ζεκείν δηαξξνήο: 100 kg / cm²     
 Η πνζφηεηα λα θπκαίλεηαη ≥13 ηεκ./Kg  
 Πιήξεο ζηεγαλφηεηα  γηα  ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη            
 Σν πάρνο θαη ε κεραληθή αληνρή ζα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηφηεηα θαη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο 

ζπζθεπαζίαο     
 Σν πιηθφ ησλ ππνδνρέσλ ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη ζηηο κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο θαη γεληθφηεξα λα κελ έρεη νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ λα 
κπνξεί λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηα ζπζθεπαζκέλα 
επηθίλδπλα απφβιεηα. 

 Να θέξνπλ ελζσκαησκέλε αδηάβξνρε εηηθέηα ζηελ νπνία µε αλεμίηειν µειάλη λα αλαγξάθνπλ: 
εκεξνκελία παξαγσγήο, αθξηβή ζέζε παξαγσγήο 

 Να έρνπλ ην δηεζλέο ζχκβνιν θαη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ηνπ κνιπζκαηηθνχ, αλάινγα κε ηελ θιάζε 
UN ζηελ νπνία απηά θαηαηάζζνληαη 

 Να θέξνπλ ηελ έλδεημε  «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ)»  
 
 

3. ΑΚΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΜΑΤΡΟΗ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΗΚΑ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΑΑ)  ΓΗΑΣΑΔΧΝ 80 
Υ 110 cm ±10% 

 
 Πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ κε  πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη   
 Να είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ, 
 Αλζεθηηθνί  θαηά ηελ κεηαθνξά, 
 Με πηπρσηέο πιεπξέο (αλαδηπιψζεηο) ή ρσξίο αλαδηπιψζεηο  
 Ππθλφηεηα πιηθνχ: 0,901 – 0,925 g/cc  
 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε: 590%  
 Αληνρή ζηε ζξαχζε: 170 kg/ cm²   
 Αληνρή ζην ζεκείν δηαξξνήο: 100 kg/ cm²   
 Η πνζφηεηα λα θπκαίλεηαη ≥ 7 ΣΔΜ/ΚΙΛΟ  
 Πιήξεο ζηεγαλφηεηα  γηα  ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη           
 Σν πάρνο θαη ε κεραληθή αληνρή ζα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηφηεηα θαη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο 

ζπζθεπαζίαο     
 

3α. ΑΚΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΜΑΤΡΟΗ   ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΗΚΑ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΑΑ),  ΓΗΑΣΑΔΧΝ 
50 Υ 50 cm ±10% 

 
 Πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ κε  πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη   
 Να είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ, 
 Αλζεθηηθνί  θαηά ηελ κεηαθνξά, 
 Με πηπρσηέο πιεπξέο (αλαδηπιψζεηο) ή ρσξίο αλαδηπιψζεηο  
 Ππθλφηεηα πιηθνχ: 0,901 – 0,925 g/cc  
 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε: 590%  
 Αληνρή ζηε ζξαχζε: 170 kg/ cm²   



 Αληνρή ζην ζεκείν δηαξξνήο: 100 kg/ cm²   
 Η πνζφηεηα λα θπκαίλεηαη ≥ 29 ΣΔΜ/ΚΙΛΟ 
 Πιήξεο ζηεγαλφηεηα  γηα  ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη              
 Σν πάρνο θαη ε κεραληθή αληνρή ζα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηφηεηα θαη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο 

ζπζθεπαζίαο     
 

3β. ΑΚΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΜΑΤΡΟΗ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΗΚΑ ΣΔΡΔΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΑΑ),   
ΓΗΑΣΑΔΧΝ  60 Υ 80 cm ±10% 

 

 Πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ κε  πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη   
 Να είλαη θηιηθνί  πξνο ην πεξηβάιινλ, 
 Αλζεθηηθνί  θαηά ηελ κεηαθνξά, 
 Με πηπρσηέο πιεπξέο (αλαδηπιψζεηο) ή ρσξίο αλαδηπιψζεηο  
 Ππθλφηεηα πιηθνχ: 0,901 – 0,925 g/cc  
 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε: 590%  
 Αληνρή ζηε ζξαχζε: 170 kg/ cm²   
 Αληνρή ζην ζεκείν δηαξξνήο: 100 kg/ cm²   
 Η πνζφηεηα λα θπκαίλεηαη ≥ 13 ΣΔΜ/ΚΙΛΟ 
 Πιήξεο ζηεγαλφηεηα  γηα  ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη              
 Σν πάρνο θαη ε κεραληθή αληνρή ζα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηφηεηα θαη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο 

ζπζθεπαζίαο     
 

4. ΑΚΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΓΗΑΦΑΝΔΗ , ΓΗΑΣΑΔΧΝ  (80Υ110) cm±10%  
 

 Πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ κε  πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη   

 Να είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ, 

 Αλζεθηηθνί  θαηά ηελ κεηαθνξά, 

 Με πηπρσηέο πιεπξέο (αλαδηπιψζεηο) ή ρσξίο αλαδηπιψζεηο  

 Ππθλφηεηα πιηθνχ: 0,901 – 0,925 g/cc  

 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε: 590%  

 Αληνρή ζηε ζξαχζε: 170 kg/ cm²   

 Αληνρή ζην ζεκείν δηαξξνήο: 100 kg/ cm²   

 Η πνζφηεηα λα θπκαίλεηαη ≥ 7 ΣΔΜ/ΚΙΛΟ 

 Πιήξεο ζηεγαλφηεηα  γηα  ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη              

 Σν πάρνο θαη ε κεραληθή αληνρή ζα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηφηεηα θαη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο 
ζπζθεπαζίαο     

 

4α. ΑΚΟΗ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΧΝ ΓΗΑΦΑΝΔΗ, ΓΗΑΣΑΔΧΝ  60 Υ 90 cm   ±10%   
 

 Πιαζηηθφ πιηθφ πνιπαηζπιελίνπ κε  πνηφηεηα θαηάιιειε γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη   
 Να είλαη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ, 
 Αλζεθηηθνί   θαηά ηελ κεηαθνξά, 
 Με πηπρσηέο πιεπξέο (αλαδηπιψζεηο) ή ρσξίο αλαδηπιψζεηο  
 Ππθλφηεηα πιηθνχ: 0,901 – 0,925 g/cc  
 Δπηκήθπλζε ζηε ζξαχζε: 590%  
 Αληνρή ζηε ζξαχζε: 170 kg/ cm²   
 Αληνρή ζην ζεκείν δηαξξνήο: 100 kg/ cm²   
 Η πνζφηεηα λα θπκαίλεηαη ≥ 13 ΣΔΜ/ΚΙΛΟ 
 Πιήξεο ζηεγαλφηεηα  γηα  ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη              
 Σν πάρνο θαη ε κεραληθή αληνρή ζα εγγπάηαη ηελ αδηαπεξαηφηεηα θαη ηε ζηεγαλφηεηα ηεο 

ζπζθεπαζίαο     
 
 

 



         Γηα ηηο θαηεγνξίεο 1,2,3,4 ηζρχνπλ ηα θάησζη : 
 
χκθσλα κε ην έγγξαθν ΤΠΔΝ/ΓξΓΓΦΠΤ/125527/4661/2020 ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο, πεξί 
«Απαγφξεπζεο πξνκήζεηαο νξηζκέλσλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ απφ Φνξείο ηεο Γεληθήο θπβέξλεζεο 
– Δθαξκνγή Άξζξνπ 5 παξ. 2  ηνπ Ν. 4736/2020 (Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/904 ζρεηηθά 
κε ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο)», απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2021 νη Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο: 
 
α) απαγνξεχεηαη λα πξνκεζεχνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηα πιαζηηθά πξντφληα κίαο ρξήζεο πνπ 

απαξηζκνχληαη θαησηέξσ, ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμνινθιήξνπ απφ πιαζηηθή χιε, θαζψο θαη 
ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ νμνδηαζπψκελε πιαζηηθή χιε, 

β) ππνρξενχληαη λα πεξηιακβάλνπλ ζηα έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη δπλάκεη 
πξνθήξπμεο πνπ δεκνζηεχεηαη κεηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη έρνπλ σο αληηθείκελν ηε κίζζσζε ή 
εθκεηάιιεπζε ή παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ, φξν πεξί απαγφξεπζεο ηεο πξνκήζεηαο, ηεο 
ρξήζεο θαη ηεο δηάζεζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο ησλ πιαζηηθψλ πξντφλησλ κίαο ρξήζεο πνπ 
απαξηζκνχληαη θαησηέξσ, ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα εμνινθιήξνπ απφ πιαζηηθή χιε, θαζψο θαη 
ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ νμνδηαζπψκελε πιαζηηθή χιε. Σα πιαζηηθά πξντφληα κίαο 
ρξήζεο πνπ απαγνξεχεηαη λα πξνκεζεχνληαη νη Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

1) πιαζηηθέο κπαηνλέηεο, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππφ ζηνηρεία 
ΓΤ8δ/ΓΠ.νηθ. 130644/30.9.2009 ΚΤΑ (Οδεγία90/385/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ 
Κξαηψλ - Μειψλ ζρεηηθά κε ηα ελεξγά εκθπηεχζηκα ηαηξηθά βνεζήκαηα) (ΦΔΚ 2197 Β) ή ηεο ππφ 
ζηνηρεία ΓΤ8/Γ.Π.νηθ. 130648/30.9.2009 ΚΤΑ (Οδεγία 93/42/ΔΟΚ πεξί ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ 
πξντφλησλ) (ΦΔΚ 2198 Β) 

2) πιαζηηθά καραηξνπίξνπλα (πηξνχληα, θνπηάιηα, καραίξηα, μπιάθηα θαγεηνχ) 
3) πιαζηηθά πηάηα 
4) πιαζηηθά θαιακάθηα, εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππφ ζηνηρεία 

ΓΤ8δ/ΓΠ.νηθ. 130644/30.9.2009 ΚΤΑ (Οδεγία 90/385//ΔΟΚ) (ΦΔΚ 2197 Β) ή ηεο ππφ ζηνηρεία 
ΓΤ8δ/ΓΠνηθ. 130648/30.9.2009 ΚΤΑ (Οδεγία 93/42/ΔΟΚ) (ΦΔΚ 2198 Β) 

5) πιαζηηθνί αλαδεπηήξεο πνηψλ 
6) πιαζηηθά ζηεξίγκαηα κπαινληψλ (φρη ηα κπαιφληα), εθηφο απφ κπαιφληα γηα βηνκεραληθέο ή άιιεο 

επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο πνπ δελ αθνξνχλ δηαλνκή ζηνπο θαηαλαισηέο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεραληζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζηήξημε ησλ εηδψλ απηψλ. 

7) πεξηέθηεο ηξνθίκσλ θαηαζθεπαζκέλνη απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην (φπσο θειηδφι), φπσο θνπηηά κε 
θάιπκκα ή ρσξίο θάιπκκα κέζα ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ηξφθηκα ηα νπνία: 

α) πξννξίδνληαη γηα άκεζε θαηαλάισζε 
β) θαηαλαιψλνληαη ζπλήζσο απφ ην δνρείν θαη 
γ) είλαη έηνηκα γηα θαηαλάισζε ρσξίο πεξαηηέξσ πξνεηνηκαζία (ηδίσο καγείξεκα, βξάζηκν ή δέζηακα). 

ηνπο πεξηέθηεο απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πεξηέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα γεχκαηα 
ηαρπθαγείσλ ή άιια γεχκαηα έηνηκα πξνο άκεζε θαηαλάισζε εθηφο απφ πεξηέθηεο πνηψλ, πηάηα, 
παθέηα θαη πεξηηπιίγκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηξφθηκα 

8) πεξηέθηεο πνηψλ απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην (φπσο θειηδφι), θαζψο θαη ηα θαπάθηα θαη ηα 
θαιχκκαηά ηνπο, θαη 

9) θππειάθηα γηα πνηά απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην (φπσο θειηδφι), θαζψο θαη ηα θαπάθηα θαη 
θαιχκκαηά ηνπο. 

10) ηελ σο άλσ απαγφξεπζε πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα πξντφληα (πέξαλ ησλ αλσηέξσ 
αλαθεξφκελσλ) πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ νμνδηαζπψκελε πιαζηηθή χιε (φπσο ζαθνχιεο θαη 
πεξηέθηεο ηξνθίκσλ απφ νμνδηαζπψκελε πιαζηηθή χιε). 

Η απαγφξεπζε ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ δελ αθνξά δεκφζηεο ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο έρεη μεθηλήζεη πξηλ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2021. 
ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ κίζζσζε ή εθκεηάιιεπζε θπιηθείσλ ή παξνρή ππεξεζηψλ απφ θπιηθεία 
νξίδεηαη ππνρξεσηηθά φξνο ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ηεο πξνκήζεηαο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο δηάζεζεο απφ 
ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο ησλ αλσηέξσ πιαζηηθψλ πξντφλησλ κίαο ρξήζεο. 
Η ππνρξέσζε απηή αθνξά ηηο ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κεηά απφ πξνθήξπμε πνπ δεκνζηεχεηαη κεηά 
ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2021. 
Σν παξφλ αθνξά ζηα πιαζηηθά πξντφληα κίαο ρξήζεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη εμνινθιήξνπ απφ 
πιαζηηθή χιε. Γηα ηα πξντφληα κίαο ρξήζεο, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη ελ κέξεη απφ πιαζηηθή χιε, 
αλακέλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 
12 ηεο Οδεγίαο 2019/904 ψζηε λα εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε ΚΤΑ ζην άξζξν 19 ηνπ Νφκνπ 4736/2020 
(ΦΔΚ 200 Α) 
 



 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηαζηάζεηο 
(κήθνο- πιάηνο), ην βάξνο, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζχλζεζε θαη ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ 
πξνζθέξνπλ. 

 ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο απαηηείηαη: 
 
 Η ζαθήο πεξηγξαθή ηεο ζθνπνχκελεο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο  
 Αλαθνξά ησλ  ελδείμεσλ (ζηνηρεία (νλνκαζία, δηεχζπλζε)  ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ κεηαπνηεηή, 

ην είδνο, αξηζκφο ηεκαρίσλ, ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θαζψο θαη  ηνπο εηδηθνχο φξνπο ρξήζεο, 
φπσο απηέο  ππαγνξεχνληαη απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία.     

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηε αζθαιή ρξήζε ηνπο ή  Γήισζε πκκφξθσζεο κε ηνπο 
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε 

 Η βεβαίσζε νξζήο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη ηεθκεξησκέλνπ 
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ελ ηζρχ θαη αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο 
ηνπ πρ. ISO 9001:2000 Δθαξκνγή Ιρλειαζηκφηεηαο θαη Σεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθψλ, ηχπσλ, 
θαη δηαδηθαζηψλ παξαζθεπήο πιηθψλ. 

 Γηα φια ηα αλσηέξσ είδε απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαηά ηελ  αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ 

 Σα δείγκαηα ζα πξνζθνκίδνληαη δσξεάλ θαη ζα θέξνπλ απηνθφιιεηε εηηθέηα πνπ ζα αλαγξάθεη 
επθξηλψο ηελ επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή.  

 Γηα θάζε είδνο μερσξηζηά πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ηεκάρηα /θηιφ θαη ε ηηκή 
πξνζθνξάο λα είλαη αλά θηιφ. 

 

5. ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΜΔ ΤΡΜΑ (Fibra) 
 

 Τςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη θαζαξηζηηθήο ηθαλφηεηαο . 
 Γηαζηάζεηο: κήθνο × πιάηνο  × πάρνο (14-15 × 7-10 × 2,5-3,5)cm  γηα ην κέγηζην επηδησθφκελν 

απνηέιεζκα. 
 Καηάιιεια γηα ρψξνπο ηξνθίκσλ κε φπνηα θαη αλ είλαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο( ρξήζε κε 

θνπβά ή ςεθαζκφ). 
 Yςειήο πνηφηεηαο δχν φςεσλ, κε κηα επηθάλεηα ιεία, αθξψδνπο πιηθνχ γηα απνξξφθεζε πγξψλ θαη 

ηξίςηκν επαίζζεησλ επηθαλεηψλ θαη ηελ άιιε κε (Fibra) γηα κεραληθή δξάζε θαη δπλαηφ ηξίςηκν.  
 Η αθξψδε πιεπξά λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ λάηινλ πνπ δελ ραξάδεη. Η πιεπξά κε ηελ θίκπξα 

λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ επηθάιπςε ακκνράιηθνπ θαη εηδηθήο ξεηίλεο, πνπ δελ ζθνπξηάδεη, δε 
ζρίδεηαη 

 Ιδαληθφ γηα γεληθή θαζαξηφηεηα, γηα απνκάθξπλζε ζηηγκάησλ θαη θειίδσλ 
 Με πςειή απνξξνθεηηθφηεηα θαη κε  ηελ βέιηηζηε ηθαλφηεηα  αθαίξεζεο  θαη απνδέζκεπζεο ξχπσλ. 
 Να αθαηξνχλ γξήγνξα θαη εχθνια ηνπο ξχπνπο. 
 Να μεπιέλνληαη εχθνια πξνο γξήγνξε απνκάθξπλζε  ησλ ππνιεηκκάησλ- ξχπσλ. 
 Να είλαη αλζεθηηθά ζηα θνηλά ρεκηθά.  
 Να κε θέξνπλ ππνιείκκαηα θαηαζθεπήο (θνκκάηηα θαη λα κελ απνζπληίζεηαη) ή ηνμηθά ππνιείκκαηα 

ηα νπνία λα κεηαθέξνληαη ζηηο θαζνξηδφκελεο επηθάλεηεο θαη εμνπιηζκφ. 
 Θα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά (πςειήο αληνρήο ζηα πγξά θαη ζε  πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπιάρηζηνλ  

90°C  θαη απνξξνθεηηθά (απνξξφθεζε ιεθέδσλ λεξνχ, ιαδηνχ θαη ιίπνπο), γηα γξήγνξν θαη 
απνηειεζκαηηθφ θαζάξηζκα ρσξίο λα αθήλνπλ ππνιείκκαηα λεξνχ  ή γξακκψλ, θαηάιιειν  γηα 
θαζαξηζκφ εμνπιηζκνχ εηδψλ εζηίαζεο θαη γεληθφηεξα γηα ρψξνπο εζηίαζεο θαη φρη κφλν.  

 Θα πξέπεη λα  ππάξρεη – δηαηίζεηαη κε ηελ  δπλαηφηεηα ρξσκαηηθήο θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ 
απνθπγή επηκφιπλζεο (κπιε, θφθθηλν, πξάζηλν, θιπ) θαζψο θαη  ζε θιεηζηέο αεξνζηεγείο 
ζπζθεπαζίεο πιεξψληαο ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηαζηάζεηο 
(κήθνο- πιάηνο), ην βάξνο, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζχλζεζε θαη ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ 
πξνζθέξνπλ. 
 
ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο απαηηείηαη: 

 Η ζαθήο πεξηγξαθή ηεο ζθνπνχκελεο ρξήζεο ησλ πιηθψλ. 
 Αλαθνξά ησλ  ελδείμεσλ (ζηνηρεία(νλνκαζία, δηεχζπλζε)  ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ κεηαπνηεηή, ην 

είδνο, αξηζκφο ηεκαρίσλ, δηαζηάζεηο, ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θαζψο θαη  ηνπο εηδηθνχο φξνπο 
ρξήζεο θαη θχιαμεο), φπσο απηέο  ππαγνξεχνληαη απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία.     

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηε αζθαιή ρξήζε ηνπο ή  Γήισζε πκκφξθσζεο κε ηνπο 
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε.  



 Η βεβαίσζε νξζήο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη ηεθκεξησκέλνπ 
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ελ ηζρχ και αυορά τοσλάτιστον τον υορέα κατασκεσής τοσ 
πρ. ISO 9001 Δθαξκνγή Ιρλειαζηκφηεηαο θαη Σεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθψλ, ηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ 
παξαζθεπήο πιηθψλ. 

 Γηα φια ηα αλσηέξσ είδε απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ 

 Σα δείγκαηα ζα πξνζθνκίδνληαη δσξεάλ θαη ζα θέξνπλ απηνθφιιεηε εηηθέηα πνπ ζα αλαγξάθεη 
επθξηλψο ηελ επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή.  

                          ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί ηηκή αλά ηεκάρην 
 
 

6. ΤΡΜΑ ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΟ (INOX) ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΔΤΧΝ  ΔΣΗΑΖ. 
 

 Τςειήο αλζεθηηθφηεηαο θαη θαζαξηζηηθήο ηθαλφηεηαο . 

 Αλνμείδσην ΙΝΟΥ βάξνπο 40 gr ± 5%  γηα ην κέγηζην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. 

 Καηάιιεια γηα ρψξνπο ηξνθίκσλ. 

 Να αθαηξεί γξήγνξα θαη εχθνια ηνπο ξχπνπο παξνπζηάδνληαο ηελ  βέιηηζηε ηθαλφηεηα  αθαίξεζεο  
θαη απνδέζκεπζεο ξχπσλ. 

 Να είλαη αλζεθηηθφ ζηα θνηλά ρεκηθά. θαη λα κελ νμεηδψλεηαη.   

 Να κε θέξεη ππνιείκκαηα θαηαζθεπήο (θνκκάηηα θαη λα κελ απνζπληίζεηαη) ή ηνμηθά ππνιείκκαηα ηα 
νπνία λα κεηαθέξνληαη ζηηο θαζνξηδφκελεο επηθάλεηεο θαη εμνπιηζκφ. 

 Θα πξέπεη λα  είλαη αλζεθηηθφ (πςειήο αληνρήο) θαη λα δηαηεξεί ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γηα 
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δεδνκέλνπ ηελ  ζπλερή ρξήζε ηνπο πξνο επηδίσμε    γξήγνξνπ θαη 
απνηειεζκαηηθνχ θαζαξίζκαηνο, θαηάιιειν  γηα θαζαξηζκφ εμνπιηζκνχ εηδψλ εζηίαζεο. 

 Θα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζε  θιεηζηή αηνκηθή ή νκαδηθή αεξνζηεγή ζπζθεπαζία πιεξψληαο ηνπο 
φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηαζηάζεηο 
(κήθνο- πιάηνο), ην βάξνο, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζχλζεζε θαη ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ 
πξνζθέξνπλ. 

  
             ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο απαηηείηαη: 
 

 Η ζαθήο πεξηγξαθή ηεο ζθνπνχκελεο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο  

 Αλαθνξά ησλ  ελδείμεσλ  ζηνηρεία(νλνκαζία, δηεχζπλζε)  ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ κεηαπνηεηή, ην 
είδνο, αξηζκφο ηεκαρίσλ, ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θαζψο θαη  ηνπο εηδηθνχο φξνπο ρξήζεο θαη 
θχιαμεο), φπσο απηέο  ππαγνξεχνληαη απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία.     

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηε αζθαιή ρξήζε ηνπο ή  Γήισζε πκκφξθσζεο κε ηνπο 
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε 

 Η βεβαίσζε νξζήο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη ηεθκεξησκέλνπ 
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ελ ηζρχ και αυορά τοσλάτιστον τον υορέα κατασκεσής 
τοσ πρ. ISO 9001:2000 Δθαξκνγή Ιρλειαζηκφηεηαο θαη Σεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθψλ, ηχπσλ, θαη 
δηαδηθαζηψλ παξαζθεπήο πιηθψλ. 

 Γηα φια ηα αλσηέξσ είδε απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαηά ηελ  αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ   
Πξνδηαγξαθψλ. 

 Σα δείγκαηα ζα πξνζθνκίδνληαη δσξεάλ θαη ζα θέξνπλ απηνθφιιεηε εηηθέηα πνπ ζα αλαγξάθεη 
επθξηλψο ηελ επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή.  
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί ηηκή αλά ηεκάρην 

 

7. ΤΡΜΑ  ΦΗΛΟ  ΓΗΑ  ΚΑΘΑΡΗΜΟ  ΚΔΤΧΝ   ΜΑΓΔΗΡΔΗΟΤ 
 

 Τςειήο αλζεθηηθφηεηαο, θαζαξηζηηθήο ηθαλφηεηαο γηα ην κέγηζην επηδησθφκελν απνηέιεζκα. 
 Καηάιιεια γηα ρψξνπο ηξνθίκσλ. 
 Να αθαηξεί γξήγνξα θαη εχθνια ηνπο ξχπνπο παξνπζηάδνληαο ηελ  βέιηηζηε ηθαλφηεηα  αθαίξεζεο  

θαη απνδέζκεπζεο ξχπσλ. 
 Να είλαη αλζεθηηθφ ζηα θνηλά ρεκηθά θαη λα κελ νμεηδψλεηαη.   
 Να κε θέξεη ππνιείκκαηα θαηαζθεπήο (θνκκάηηα θαη λα κελ απνζπληίζεηαη) ή ηνμηθά ππνιείκκαηα ηα 

νπνία λα κεηαθέξνληαη ζηηο θαζνξηδφκελεο επηθάλεηεο θαη εμνπιηζκφ. 



 Θα πξέπεη λα  είλαη αλζεθηηθφ (πςειήο αληνρήο) θαη λα δηαηεξεί ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γηα 
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δεδνκέλνπ ηελ  ζπλερή ρξήζε ηνπο πξνο επηδίσμε    γξήγνξνπ θαη 
απνηειεζκαηηθνχ θαζαξίζκαηνο, θαηάιιειν  γηα θαζαξηζκφ εμνπιηζκνχ εηδψλ εζηίαζεο. 

 Θα πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζε  θιεηζηή αηνκηθή ή νκαδηθή αεξνζηεγή ζπζθεπαζία πιεξψληαο ηνπο 
φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηαζηάζεηο 
(κήθνο- πιάηνο), ην βάξνο, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζχλζεζε θαη ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ 
πξνζθέξνπλ. 

         
ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο απαηηείηαη: 
 

 Η  ζαθήο πεξηγξαθή ηεο ζθνπνχκελεο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο  
 Αλαθνξά ησλ  ελδείμεσλ (ζηνηρεία(νλνκαζία, δηεχζπλζε)  ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ κεηαπνηεηή, 

ην είδνο, αξηζκφο ηεκαρίσλ, ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θαζψο θαη  ηνπο εηδηθνχο φξνπο ρξήζεο θαη 
θχιαμεο), φπσο απηέο  ππαγνξεχνληαη απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία.     

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηε αζθαιή ρξήζε ηνπο ή  Γήισζε πκκφξθσζεο κε ηνπο 
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε 

 Η βεβαίσζε νξζήο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη ηεθκεξησκέλνπ 
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ελ ηζρχ και αυορά τοσλάτιστον τον υορέα κατασκεσής 
τοσ πρ. ISO 9001:2000 Δθαξκνγή Ιρλειαζηκφηεηαο θαη Σεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθψλ, ηχπσλ, θαη 
δηαδηθαζηψλ παξαζθεπήο πιηθψλ. 

 Γηα φια ηα αλσηέξσ είδε απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαηά ηελ  αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ 

 Σα δείγκαηα ζα πξνζθνκίδνληαη δσξεάλ θαη ζα θέξνπλ απηνθφιιεηε εηηθέηα πνπ ζα αλαγξάθεη 
επθξηλψο ηελ επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή.  

 
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί ηηκή αλά ΚΗΛΟ 

 
8. ΠΟΓΓΟΠΔΣΔΣΔ  No 3 (20X30) cm  

 
 Τςειήο αλζεθηηθφηεηαο, θαζαξηζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη  κε απαιή πθή ηχπνπ wettex. 
 Γηαζηάζεηο (20 cm ×30 cm) ± 5% θαη κε ηδαληθφ πάρνο γηα ην κέγηζην επηδησθφκελν απνηέιεζκα.  

Καηάιιεια γηα ρψξνπο ηξνθίκσλ κε φπνηα θαη αλ είλαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο( ρξήζε κε 
θνπβά ή ςεθαζκφ ). 

 Με πςειή απνξξνθεηηθφηεηα θαη κε ηελ βέιηηζηε ηθαλφηεηα  αθαίξεζεο  θαη απνδέζκεπζεο ξχπσλ. 
 Οη πνγγνπεηζέηεο  ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθέο ζηα θνηλά ρεκηθά.  
 Γελ ζα πξέπεη λα  θέξνπλ ππνιείκκαηα θαηαζθεπήο (θνκκάηηα )θαη λα κελ απνζπληίζεηαη ή λε 

θέξνπλ ηνμηθά ππνιείκκαηα, κε θίλδπλν άκεζεο ή έκκεζεο κεηαθνξάο ζηα ηξφθηκα. 
 Θα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθέο (πςειήο αληνρήο ζηα πγξά θαη ζε  πςειέο ζεξκνθξαζίεο έσο 

ηνπιάρηζηνλ  90°C θαη απνξξνθεηηθέο (απνξξφθεζε ιεθέδσλ λεξνχ, ιαδηνχ θαη ιίπνπο), γηα 
γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθφ θαζάξηζκα ρσξίο λα αθήλνπλ ππνιείκκαηα λεξνχ  ή γξακκψλ, 
θαηάιιειν   γηα θαζαξηζκφ εμνπιηζκνχ εηδψλ εζηίαζεο θαη γεληθφηεξα γηα ρψξνπο εζηίαζεο.  

 Θα πξέπεη λα  ππάξρεη – δηαηίζεηαη κε ηελ  δπλαηφηεηα ρξσκαηηθήο θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ 
απνθπγή επηκφιπλζεο (κπιε, θφθθηλν, πξάζηλν, θιπ) θαζψο θαη  ζε θιεηζηέο αεξνζηεγείο 
ζπζθεπαζίεο πιεξψληαο ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 
 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δηαζηάζεηο 

(κήθνο- πιάηνο), ην βάξνο, ηε ζπζθεπαζία, ηε ζχλζεζε θαη ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ 
πξνζθέξνπλ. 

 
ηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο απαηηείηαη: 
 Η ζαθήο πεξηγξαθή ηεο ζθνπνχκελεο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο  
 Αλαθνξά ησλ  ελδείμεσλ (ζηνηρεία(νλνκαζία, δηεχζπλζε)  ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ κεηαπνηεηή, 

ην είδνο, αξηζκφο ηεκαρίσλ, δηαζηάζεηο,  ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ θαζψο θαη  ηνπο εηδηθνχο 
φξνπο ρξήζεο θαη θχιαμεο), φπσο απηέο  ππαγνξεχνληαη απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία.         

 Πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ηε αζθαιή ρξήζε ηνπο ή  Γήισζε πκκφξθσζεο κε ηνπο 
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 

 Η βεβαίσζε νξζήο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη ηεθκεξησκέλνπ 
ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ελ ηζρχ θαη αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο 



ηνπ  πρ. ISO 9001 Δθαξκνγή Ιρλειαζηκφηεηαο θαη Σεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθψλ, ηχπσλ, θαη 
δηαδηθαζηψλ παξαζθεπήο πιηθψλ. 

 Γηα φια ηα αλσηέξσ είδε απαηηείηαη πξνζθφκηζε δεηγκάησλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ. 

 
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί ηηκή αλά ηεκάρην 

 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ: 

 Απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο απαηηείηαη  ε θαηάζεζε Πίλαθα πκκφξθσζεο 
Πξνδηαγξαθψλ/Απαηηήζεσλ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1) κε αξίζκεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ / 
απαηηήζεσλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν  
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ. (Πίλαθα πκκφξθσζεο Πξνδηαγξαθψλ/Απαηηήζεσλ) 

 ηα πιαίζηα ηεο εχξπζκεο, αληηθεηκεληθήο θαη  αδηάβιεηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ε  
ζπκπιήξσζε ηνπ ζπλεκκέλνπ Πίλαθα απφ φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσηηθή 
φπσο ππνρξεσηηθή είλαη θαη ε αξίζκεζε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ, 
πηζηνπνηεηηθψλ, δηθαηνινγεηηθψλ, δειψζεσλ θαη  πξνζπέθηνπο. 

 Με θαηάζεζε δεηγκάησλ γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε ζπληζηά ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
 Οη ηηκέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηηο ηηκέο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ 

ηηκψλ (εάλ ππάξρνπλ).  
 ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θσδηθφο ηνπ είδνπο (CPV)  

ζην παξαηεξεηήξην ηηκψλ,  (εάλ ππάξρεη). 
 ηα πιαίζηα ηνπ καθξνζθνπηθνχ (απφ Δπηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ) ή 

εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ θαη ηεο επηβεβαίσζεο-ηεθκεξίσζεο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ – βεβαηψζεσλ γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε, ηνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθή  
πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή,  εληφο εχινγνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο φπσο ζα νξίζεη ε Δπηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Ζ παξάδνζε ησλ  εηδψλ  ζα πξαγκαηνπνηείηαη  εληφο 4 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία   παξαγγειηνδφηεζεο 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1. 
 
                                               (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 
 
  ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ/ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 
 

 
 

ΔΗΓΟ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1.   ΝΑΙ ΝΑΙ /ΟΥΙ  

2.      

3.      
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