ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Θεσσαλονίκη 27-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 25381
Προς: Το Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: «Πρακτικό σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Προϊόντων
Καθαρισμού για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» στο πλαίσιο
υλοποίησης του εγκεκριμένου Ενιαίου – Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους
2020».
Σήμερα την 27η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., οι κάτωθι υπογράφοντες,
οι οποίοι αποτελούμε Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, βάση της υπ’ αριθ. 1816/0611-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΗ746906Α-ΠΟΖ) Απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου:
1. Ματθαιοπούλου Νικολέττα, ΤΕ Διατροφής με αναπληρωματικό μέλος τον Δήμκα Ιωάννη, ΠΕ
Διαιτολογίας
2. Χατζηκυριακίδου Ελένη, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών με αναπληρωματικό μέλος τον Λουκίδη
Δημήτριο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
3. Σαρατζοπούλου Μαίρη ΤΕ Νοσηλευτριών, με αναπληρωματικό μέλος την Γκρόζου Αθανασία ΤΕ
Νοσηλευτριών
συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών
για την προμήθεια Προϊόντων Καθαρισμού, για τις ανάγκες των Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και του
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας κι αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδιαίτερα του
άρθρου 54 «Τεχνικές Προδιαγραφές».
2. Την Απόφαση της υπ’ αριθ. 7ης/03-04-2020 (θέμα 93ο ΑΔΑ: ΨΞΤ546906Α-Χ2Ε) Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε ο Ενιαίος - Κοινός Πίνακας
Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2020 ως προς την διενέργεια των σχετικών
διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
στο πλαίσιο του σχεδιασμού στρατηγικής και του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού των
Νοσοκομείων Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),
Καταθέτουμε τα εξής:
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ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" CPV (39830000-9)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

Αυτογυάλιστη παρκετίνη

ΛΙΤΡΟ

2

Παρκετίνη δαπέδων ανθεκτική
στην αλκοόλη

ΛΙΤΡΟ

3

Αφαιρετικό παρκετίνης για
δάπεδα

ΛΙΤΡΟ

4

Καθαριστικό-απολυμαντικό
χώρων υγιεινής

ΛΙΤΡΟ

5

Ισχυρό αφαλατικό χώρων
υγιεινής

ΛΙΤΡΟ

6

Υγρό αποσμητικό καθαρισμού
λεκάνης τουαλέτας σε τεμ. των
700-800 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατάλληλη για χρήση σε νοσοκομεία. Αντιολισθητική, υψηλής γυαλάδας, με μεγάλη αντοχή στη
φθορά, ακόμα και σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία. Η εφαρμογή της να μην διαταράσσει
προσωπικό και ασθενείς. Να είναι εύκολη στην εφαρμογή και να στεγνώνει γρήγορα. Έτοιμη
προς χρήση. Κατάλληλη για τους περισσότερους τύπους δαπέδων. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να είναι κατάλληλη για χρήση σε νοσοκομεία, αντιολισθητική, υψηλής γυαλάδας, με αντοχή
στην αλκοόλη και σε άλλα απολυμαντικά, να είναι εύκολη στην εφαρμογή και να στεγνώνει
γρήγορα. Η εφαρμογή της να μην διαταράσσει προσωπικό και ασθενείς. Έτοιμη προς χρήση.
Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να επιτυγχάνει γρήγορη και αποτελεσματική αφαίρεση της παρκετίνης και των προστατευτικών
φιλμ καθώς και ισχυρή διάλυση των μεγαλύτερων αποθέσεων. Να έχει εύκολη εφαρμογή. Να
δρα προληπτικά στον αποχρωματισμό των δαπέδων. Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα.
Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να είναι αποτελεσματικό ως απολυμαντικό σε ένα ευρύ πλήθος μικροοργανισμών και να
μειώνει τον κίνδυνο των επιμολύνσεων από βακτήρια, κατάλληλο για καθημερινή χρήση, να
απομακρύνει τους συνήθεις ρύπους χώρων υγιεινής όπως άλατα, σαπούνι κλπ.
Να έχει ευχάριστο άρωμα.
Να έχει έγκριση από Ε.Ο.Φ.
Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Καθαριστικό για χώρους υγιεινής, για καθημερινή χρήση και κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
που είναι ανθεκτικές στο νερό. Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα
σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και
σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ.
Να έχει ευχάριστο άρωμα. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Υγρό με αρωματικούς και καθαριστικούς παράγοντες
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

7

Υδροχλωρικό Οξύ 400-500ml

ΛΙΤΡΟ

8

Αποσμίνη – Απόσμηση

ΛΙΤΡΟ

9

Ουδέτερο καθαριστικό δαπέδων

ΛΙΤΡΟ

10

Καθαριστικό/συντηρητικό
δαπέδων μηχανής

ΛΙΤΡΟ

11

Ισχυρό καθαριστικό για
δύσκολους ρύπους

ΛΙΤΡΟ

12

Υγρό καθαριστικό γενικής
χρήσης με ουδέτερο pH

ΛΙΤΡΟ

13

Υγρό καθαρισμού τζαμιών και
υαλοπινάκων

ΛΙΤΡΟ

14

Υγρό καθαρισμού υαλοπινάκων
με πώμα έτοιμο για ψεκασμό σε
τεμ των 450-750 ml περίπου

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

Καθαριστικό χαλιών-μοκετών
για χρήση σε μηχανή με
ουδέτερο pH

ΛΙΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος -κεζάπ- αρίστης ποιότητας για την καθαριότητα της λεκάνης της
τουαλέτας , του νεροχύτη κλπ. Σε πλαστική συσκευασία, να αναγράφονται τα συστατικά, οι
οδηγίες χρήσης και προφύλαξης καθώς και η προέλευση.
Ισχυρό υπερσυμπυκνωμένο αρωματικό. Ιδανικό για χρήση σε νοσοκομεία, αποχωρητήρια. Να
σκοτώνει τα βακτήρια και να απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές. Συσκευασία έως 2 λίτρα.
Να είναι κατάλληλο για σφουγγάρισμα για όλα τα ανθεκτικά στο νερό δάπεδα, η σύνθεσή του να
το κάνει κατάλληλο για όλους τους τύπους δαπέδων προστατευμένων και μη, να εξουδετερώνει
τις δυσάρεστες μυρωδιές. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να είναι κατάλληλο για παρκεταρισμένα και μη δάπεδα, να καθαρίζει αποτελεσματικά, να
στεγνώνει γρήγορα και να αφήνει ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Κατάλληλο για σκληρή βρωμιά όπως έλαια, γράσα, κλπ. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε
χώρους κουζίνας, να είναι αποτελεσματικό σε σκληρό νερό, να έχει ταχεία δράση και να
στεγνώνει γρήγορα. Κατάλληλο για χρήση στις περισσότερες επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων
του αλουμινίου και των μαλακών μετάλλων. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Για χρήση σε όλες τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στο νερό. Να έχει ταχεία και εξαιρετική
καθαριστική ικανότητα να μην αφήνει ίχνη, να στεγνώνει γρήγορα. Να έχει περιεκτικότητα σε
αλκοόλη ≥10%. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Καθαριστικό κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες,
παράθυρα, καθρέπτες κ.λπ. Να απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δαχτυλιές. Να μην
αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. . Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου
τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Εύκολο στη χρήση. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Καθαριστικό κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια, βιτρίνες,
παράθυρα, καθρέπτες κ.λπ. Να απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και δαχτυλιές. Να μην
αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. . Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου
τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Εύκολο στη χρήση.
Να έχει άριστη απόδοση καθαρισμού, να είναι ασφαλές για χρήση σε κάθε είδος χαλιούμοκέτας-ταπετσαρίας. Να μειώνει αποτελεσματικά τα αλλεργιογόνα σωματίδια . Να
εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και να αφαιρούνται εύκολα τα υπολείμματα από τη χρήση
με τη μηχανή. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

16

Γυαλιστικό ανοξείδωτων
επιφανειών

ΛΙΤΡΟ

17

Παχύρευστη χλωρίνη

ΛΙΤΡΟ

18

19

Χλωρίνη σε τεμ. των 2-5 lit

Απορρυπαντικό σκόνη
πλυσίματος για επαγγελματικό
πλυντήριο ρούχων σε
συσκευασία 15-20 kgr

ΛΙΤΡΟ

ΚΙΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το προϊόν να είναι έτοιμο για χρήση, κατάλληλο για όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες εκτός
αυτών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων.
Να δημιουργεί προστατευτικό φιλμ ώστε να αντέχει στις δαχτυλιές και στα στίγματα από νερό.
Σταθεροποιημένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου κατάλληλο για να καθαρίζει και να
λευκαίνει. Να έχει άριστα αποτελέσματα απολύμανσης.
Να είναι παχύρευστη ώστε να παραμένει στις επιφάνειες και να δρα αποτελεσματικά.
Να είναι φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση της.
Να έχει ευχάριστο άρωμα.
Να έχει έγκριση Ε.Ο.Φ και Ε.Μ.Χ.Π.
Συσκευασία έως 2 λίτρα.
Να περιέχει λευκαντικούς- απολυμαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό χλώριο,
υποχλωριώδες νάτριο 4-6%.
Να είναι φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση της.
Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να φέρει έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ. ) για την απολυμαντική δράση
του προϊόντος η οποία να τεκμηριώνεται και έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ), άδεια Ε.Ο.Φ. και
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Απορρυπαντικό σε σκόνη για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων κατάλληλο για πρόπλυση
και κυρίως πλύση, ακόμη και σε σκληρά νερά.
Να καθαρίζει και να λευκαίνει, να ζωντανεύει τα χρώματα.
Ιδανική για όλες τις θερμοκρασίες πλύσης.
Να είναι αποτελεσματική σε πρωτεϊνικούς ρύπους πχ. αίμα και να περιέχει ένζυμα που βοηθούν
τη διάσπαση των λιπαρών λεκέδων.
Να προστατεύει το πλυντήριο και τα ρούχα από τα άλατα του νερού.
Να μην περιέχει φωσφορικά.
Να είναι προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Να έχει ευχάριστο άρωμα
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

20

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων,
υγρό, σε συσκ. 15-20 lit

ΛΙΤΡΟ

21

Απορρυπαντικό ρούχων σε
σκόνη, για πλύσιμο στο χέρι σε
συσκ. 1-2 kgr περίπου

ΚΙΛΟ

22

Απορρυπαντικό πλυντηρίου
ρούχων, σε μορφή σκόνης, σε
συσκ. 5 kgr περίπου

ΚΙΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να αποτρέπει την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού σε συνθετικά υφάσματα και να εμποδίζει την
ανάμιξη των ινών των υφασμάτων.
Να περιέχει βιοαποικοδομήσιμα άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου με προσθήκη αρώματος το
οποίο αφήνει μια ευχάριστη μυρωδιά στον ιματισμό.
Κατάλληλο για όλους σχεδόν τους τύπους υφασμάτων του ιματισμού του νοσοκομείου καθώς
και για επαγγελματικά πλυντήρια.
Να είναι συμπυκνωμένο και να δίνεται το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη
αραίωση. Συσκευασία έως 20 λίτρα.
Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο
Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Σε μορφή σκόνης που να περιέχει μίγμα τασιενεργών συστατικών, αλκαλικών αλάτων,
λευκαντικών παραγόντων και ενζύμων, τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες
θερμοκρασίες ≈40 οC.
Να περιέχει τασιενεργά 5-15% ,φωσφορικά άλατα, πρωτεολυτικά ένζυμα για την απομάκρυνση
ρύπων πρωτεϊνικής φύσης και λευκαντικούς παράγοντες.
Να διατίθενται σε συσκευασία 1-2 kgr. και να δίνεται η δοσολογία χρήσης.
Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο
Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Σε μορφή σκόνης που να περιέχει μίγμα τασιενεργών συστατικών, απολυμαντικών και
λευκαντικών παραγόντων με προσθήκη ενζύμων, τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε
μέτριες θερμοκρασίες ≈40 οc.
Να περιέχει τασιενεργά 5-15% , πρωτεολυτικά ένζυμα για την απομάκρυνση ρύπων
πρωτεϊνικής φύσης, ζεόλιθους και λευκαντικούς παράγοντες. Xωρίς φωσφορικά άλατα .
Να διατίθενται σε συσκευασία 5 kgr περίπου και να δίνεται η δοσολογία χρήσης.
Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, άδεια ΕΟΦ, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ. ) και
το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
5

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

23

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων,
σε συσκ. 1-5 lit

ΛΙΤΡΟ

24

Αφαλατικό υγρό πιάτων, συσκ.
2-5 lit περίπου

ΛΙΤΡΟ

25

Λαμπρυντικό πλυντηρίου
πιάτων, σε συσκ. 1-5 lit

ΛΙΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Να αποτρέπει την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού σε συνθετικά υφάσματα και να εμποδίζει την
ανάμιξη των ινών των υφασμάτων.
Να περιέχει βιοαποικοδομήσιμα άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου με προσθήκη αρώματος το
οποίο αφήνει μια ευχάριστη μυρωδιά στον ιματισμό.
Κατάλληλο για όλους σχεδόν τους τύπους υφασμάτων του ιματισμού του νοσοκομείου καθώς
και για επαγγελματικά πλυντήρια.
Να είναι συμπυκνωμένο και να δίνεται το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη
αραίωση. Συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο
Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Υγρό όξινο προϊόν που θα αφαιρεί δύσκολες επικαθήσεις αλάτων. Να είναι συμπυκνωμένο και
να περιέχει ένα ανόργανο οξύ (φωσφορικό) περιεκτικότητας min 30%.
Να είναι κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων-ποτηριών.
Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες των πλυντηρίων. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης.
Σε συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο
Δεδομένων Ασφαλεία;ας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Συμπυκνωμένο αποτελούμενο από μίγμα τασιενεργών με οργανικό οξύ, με ελαφρά όξινο ph
διαλύματος ≈4-5. Κατάλληλο για σκληρά νερά, να επιτυγχάνει άριστη διαβροχή των επιφανειών
και ιδανικό για ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειμμάτων του απορρυπαντικού. Φιλικό με
το περιβάλλον και τον χρηστή, να δίνονται στοιχεία τοξικότητας. Σε συνδυασμό με το
απορρυπαντικό να δίνει καλύτερο αποτέλεσμα καθαρότητας χωρίς στίγματα και οσμές.
Σε συσκευασία έως 5 λίτρα.
Να δίνεται η δοσολογία χρήσης.
Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο
Δεδομένων Αφέλειας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
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ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

26

Ταμπλέτες απορρυπαντικού
πλυντηρίου πιάτων, σε συσκ. 90100 τεμαχίων

ΤΕΜ.

27

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων

ΚΙΛΟ

28

Απορρυπαντικό με δυνατότητα
χρήσης σε χειρωνακτικό
καθαρισμό σκευών κουζίνας

ΛΙΤΡΟ

29

Υγρό σαπούνι πιάτων σε τεμ.
των 500-1000ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

Σκόνη καθαρισμού μαρμάρων
500 gr

ΤΕΜΑΧΙΟ

31

Καθαριστικό επίπλων

ΛΙΤΡΟ

32

Καθαριστήρες περσίδων

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με ενεργές φυσαλίδες που να αποδεσμεύουν πανίσχυρα καθαριστικά συστατικά, να εισχωρούν και εξαφανίζουν τους λεκέδες. Να περιλαμβάνουν εκθαμβωτικό
και ειδικό αλάτι για εξαιρετική λάμψη. Να διατίθενται σε συσκευασία των 90-100 τμχ
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε κοκκώδη μορφή. Να μην περιέχει σωματίδια όπως σίδηρο και
ανθρακικά άλατα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στη συσκευή αποσκλήρυνσης, να
αποτρέπει τα άλατα και να καθαρίζει τους σωλήνες, σε συσκευασία 2,5kg
Το προϊόν να είναι υπερσυμπυκνωμένο, να διασπά λίπη, πρωτεΐνες να ξεπλένεται εύκολα. Η
σύσταση του να είναι συνδυασμός από ανιονικές, αμφοτερικές και μη ιονικές
επιφανειοδραστικές ουσίες σε σύνολο 15-30%, με ουδέτερο ph προς την επιδερμίδα 5,5-6 για να
είναι φιλικό ως προς το χρήστη. Με προσθήκη αρωματικού παράγοντα για καταπολέμηση
δυσάρεστων οσμών. Να διατίθενται σε συσκευασία έως 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία. Να
δίνεται η δοσολογία χρήσης. Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση
Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Αφέλειας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Το προϊόν να είναι υπερσυμπυκνωμένο, να διασπά λίπη, πρωτεΐνες να ξεπλένεται εύκολα. Η
σύσταση του να είναι συνδυασμός από ανιονικές, αμφοτερικές και μη ιονικές
επιφανειοδραστικές ουσίες σε σύνολο 15-30%, με ουδέτερο ph προς την επιδερμίδα 5,5-6 για να
είναι φιλικό ως προς το χρήστη. Με προσθήκη αρωματικού παράγοντα για καταπολέμηση
δυσάρεστων οσμών. Να διατίθενται σε συσκευασία έως 1 λίτρο με δοσομετρική αντλία. Να
δίνεται η δοσολογία χρήσης. Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση
Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Αφέλειας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Να έχει τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.
Το προϊόν να έχει πλούσια σύνθεση σε κερί ώστε να προστατεύει και να συντηρεί όλες τις
ξύλινες επιφάνειες. Να αφαιρεί σκόνη κηλίδες και δαχτυλιές. Να είναι κατάλληλο για όλους τους
τύπους ξύλινων επίπλων και γυαλισμένων επιφανειών. Να είναι εύκολο στη χρήση.
Ξεσκονίστρα με λεπτή και ευλύγιστη βάση και κρόσσια από μίκροϊνες για ξεσκόνισμα
δυσπρόσιτων επιφανειών
7

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

33

Εργαλείο πλύσεως επιφανειών
με γουνάκι

ΤΕΜΑΧΙΟ

Να είναι από ανθεκτική μικροϊνα και η λαβή-βάση από αλουμίνιο με κλίση αριστερά δεξιά
καθώς και μπρος πίσω για ευκολία στη χρήση και καθαρισμό και των δυσπρόσιτων σημείων, να
προσαρμόζεται σε τηλεσκοπικό κοντάρι.

34

Ανταλλακτικό γουνάκι
επιφανειών

ΤΕΜΑΧΙΟ

Να είναι από ανθεκτική ίνα για πολλαπλές χρήσεις
1.Γουνάκι πλύσεως με βάση και λαβή, να διαθέτει fibra για τις δύσκολες βρωμιές για τον καθαρισμό
τζαμιών το οποίο να εφαρμόζει σε πτυσσόμενο κοντάρι2.Υαλοκαθαριστήρας με λαβή και ανθεκτικό
λάστιχο για την απομάκρυνση των νερών από τα τζάμια, να είναι από ανοξείδωτο υλικό υψηλής αντοχής
ώστε να μην φθείρεται από την υγρασία, να εφαρμόζει σε πτυσσόμενο κοντάρι3.Πτυσσόμενο κοντάρι
αλουμινίου υψηλής αντοχής κατάλληλο για υποδοχή των προαναφερθέντων υλικών4.Κουβάς από
σκληρό, ανθεκτικό πλαστικό να είναι εύκολη η μεταφορά και ιδανικός για χρήση με το επιλεγμένο
σύστημα.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

35

Σετ καθαρισμού τζαμιών

ΤΕΜΑΧΙΟ

36

Ανταλλακτικό γουνάκι τζαμιών

ΤΕΜΑΧΙΟ

37
38
39
40
41
42

43

Ανταλλακτικό λάστιχο
υαλοκαθαριστήρων τζαμιών
Ξύστρες δαπέδου
Ανταλλακτική λάμα για ξύστρα
δαπέδου
Ξύστρα για τζάμια με
ανταλλακτικό
Ανταλλακτική λεπίδα ξύστρας
τζαμιών
Τσιμπιδάκι αιχμηρών
αντικειμένων
Πανάκια ξεσκονίσματος
δαπέδου

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΥΤΙ 10
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Ανταλλακτικό γουνάκι πλύσεως που διαθέτει και fibra για τις δύσκολες βρωμιές για τον
καθαρισμό τζαμιών, που θα προσαρμόζεται στο σετ τζαμιών που θα επιλεγεί.
Υψηλής ποιότητας λάστιχο για την απομάκρυνση της υγρασίας και των νερών των
υαλοκαθαριστήρων που θα προσαρμόζεται στο σετ τζαμιών που θα επιλεγεί.
Ξύστρες δαπέδου με ανταλλακτική λάμα σε θήκη προστασίας ανθεκτική με εργονομικό χερούλι.
Λάμα από ανθεκτικό μέταλλο κατάλληλη για τις ξύστρες δαπέδου που θα επιλεγούν.

ΤΕΜΑΧΙΟ

Ξύστρα τζαμιών με χειρολαβή και ανοξείδωτη λεπίδα. Να αφαιρεί από τα τζάμια υπολείμματα
ρύπων-χρωμάτων κλπ. Να συνοδεύεται από ανταλλακτικά.

ΚΟΥΤΙ 10
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Λεπίδα από ανθεκτικό μέταλλο κατάλληλη για την ξύστρα τζαμιών που θα επιλεγεί.

ΤΕΜΑΧΙΟ

Πλαστικό τσιμπιδάκι από ανθεκτικό υλικό για συλλογή αιχμηρών αντικειμένων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
50
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Ανταλλακτικά πανάκια μιας χρήσης συσκευασμένα για απομάκρυνση σκόνης από τα δάπεδα, να
είναι ειδικά εμποτισμένα να μην αφήνουν θαμπάδες και κολλώδη ουσία στα δάπεδα και να
είναι ιδανικά για χώρους που απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές παροχής υγιεινής.
Να κατατεθεί δείγμα.
8

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

44

Βάση ξεσκονίσματος δαπέδου

ΤΕΜΑΧΙΟ

Να είναι ανθεκτική με ειδικές λεπίδες από λάστιχο για να εξασφαλίζεται καλύτερη επαφή με το
πάτωμα καθώς και ελαστική και εύκαμπτη. Να κατατεθεί δείγμα.

ΤΕΜΑΧΙΟ

Να είναι από αλουμίνιο, με αντιολισθητική και εργονομική λαβή. Να κατατεθεί δείγμα.

45
46
47
48

Κοντάρι για βάση ξεσκονίσματος
δαπέδου
Κουβάς οικιακής χρήσης με
στίφτη
Κουβάς πλαστικός 25 lt
τετράγωνος
Σετ σφουγγαρίσματος
(τροχήλατο-διπλό-κομπλέ)

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

49

Σαμπουάν σε τεμ. των 7501000ml περίπου

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

Αφρός ξυρίσματος, σε τεμ.
300 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

51

Κρεμοσάπουνο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1 ΛΙΤΡΟΥ

Κουβάς 10 lt από ανθεκτικό πλαστικό και εργονομική λαβή για ευκολία στη μεταφορά.
Ο στίφτης από ανθεκτικό πλαστικό με ευλυγισία για ταχύτερο στύψιμο, να είναι αποσπώμενος.
Για επαγγελματικά τροχήλατα καρότσια σφουγγαρίσματος, σε δύο χρώματα κόκκινο μπλε ,
αρίστης ποιότητας
Τροχήλατο καρότσι ανθεκτικό με υποδοχή για δύο κουβάδες 25lt (χρώματος Κόκκινο-μπλε) με
πρέσα σφουγγαρίσματος και πρακτική λαβή για την μετακίνηση του.
Απαλό σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών. Με φυτικά εκχυλίσματα και προβιταμίνη Β5,
να διατηρεί το φυσικό ph του δέρματος, κατάλληλο για καθημερινή χρήση. Συσκευασία από 7501000ml με καταχώρηση στο CPNP.
Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο
Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Να κατατεθεί δείγμα.
Πρέπει να αποτελείται από υδατικό διάλυμα το οποίο χρησιμεύει ως διαλύτης, παλμιτικό οξύ,
στεατικό οξύ, τριεθύλιο, βουτάνιο (είναι αέριο υπό πίεση), γλυκερίνη (είναι υλικό διατήρησης
υγρασίας), γαλακτοματοποιητής, ισοπροπύλιο, προπάνιο, ισομπουτάνιο, άρωμα. Να
αναγράφεται η περιεκτικότητα της φιάλης. Να κατατεθεί δείγμα.
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία μιας χρήσης του 1 lt. Επισημαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα
επαναπληρώνονται με σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή
αποικισμού τους με μικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. Να περιέχει επιπρόσθετα
μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων. Να περιέχει
ενυδατικούς παράγοντες του δέρματος.
Να έχει ουδέτερο PH 5,5-7 και να είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο, να κατατεθούν
μελέτες. Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά) και να
κατατεθούν 3 (τρία) δείγματα στην κανονική τους συσκευασία. Κάθε συσκευασία του 1Lt να συνοδεύεται
και από αντλία για χρήση εκτός dispenser. Να έχει καταχώρηση CPNP.
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Α/Α

52

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χειροπετσέτες

ΚΟΥΤΙ 4000
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Χειροπετσέτες ζικ-ζακ, σε κουτί 4000 τεμ./κουτί, (200 φύλλα ανά πακέτο, 20 πακέτα το κουτί)
λευκές επαγγελματικού τύπου από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, μαλακές, απορροφητικές,
δύο φύλλων, διαστάσεων 20χ10 cm αναδιπλούμενες και 20χ25 cm αδίπλωτες τουλάχιστον.

53

Χαρτοπετσέτες απλές (πακέτο
80-100 φύλων)

ΠΑΚΕΤΟ

54

Χαρτί κουζίνας 500-1000 gr

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΡΟΛΟ

55

Χαρτί υγείας διπλών φύλλων

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΡΟΛΟ

56

Χαρτί υγείας, σε ρολά 100-150
gr, λευκού χρώματος

ΤΕΜΑΧΙΟ/
ΡΟΛΟ

57

Γάντια πολλαπλών χρήσεωνκουζίνας ελαστικά

ΖΕΥΓΟΣ

58

Πλαστικές ποδιές μιας χρήσεως

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Σκουφάκι απλό με λάστιχο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
100 ΤΕΜ.

59

Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό 10% με απόκλιση -5%, βάρους 92
γραμμ. (-5%), σε μονή συσκευασία των 80-100 φύλλων σε πλαστικό πακέτο, λευκού χρώματος,
διαστάσεις φύλλου 28χ28 εκατ.
Με απόκλιση - 5%, ανά 30-50 πακέτα περίπου στο χαρτοκιβώτιο.
Αρίστης ποιότητας από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, βάρους έως 1 κιλό ανά ρολό, με
περφορέ για εύκολο κόψιμο, δύο φύλλων, σε συσκευασία στην οποία εξωτερικά θα
αναγράφονται όλα τα στοιχεία και η προέλευσή του.
Από 100% λευκασμένο χημικό πολτό πλήρως υδατοδιαλυτό, μη ανακυκλωμένος, δύο φύλλων,
140 gr ± 10% τουλάχιστον. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία δέκα (10)
τεμαχίων, λευκού χρώματος στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση.
Σε ρολά διπλών φύλλων το κάθε ρολό, σε συσκευασία των 24 ή 40 τεμ., με νάιλον περίβλημα,
από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, πλήρως υδατοδιαλυτό . Καθαρό βάρος ρολού 110-130gr ±
5% (χωρίς να υπολογίζεται το βάρος του ΜΑΔΡΕΝ) .
Γάντια σε φυσικό σχήμα παλάμης-ανατομικά, μεγέθη M, L, XL, με επένδυση που εμποδίζει την
εφίδρωση της παλάμης και παράλληλα ενδυναμώνει την αντοχή του γαντιού. Με ανάγλυφη
επιφάνεια στην παλάμη και τα δάχτυλα εξωτερικά για την αποφυγή ολίσθησης στην κράτηση
αντικειμένων. Να κατατεθεί δείγμα.
Ποδιές μιας χρήσης, από υλικό PVC, να καλύπτουν όλη την πρόσθια επιφάνεια του σώματος και
να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές. Να δένουν με ζώνη για καλύτερη εφαρμογή και να έχουν
μεγαλύτερη σταθερότητα. Να διατεθούν σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. Να κατατεθεί
δείγμα.
Σκουφάκι σε σχήμα μπερέ με λάστιχο περιμετρικά, να είναι αντιαλλεργικό από υλικό non woven, να είναι
φιλικό προς το δέρμα και να το αφήνει να αναπνέει. Να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη. Να διατεθούν σε
συσκευασία των 100 τεμαχίων. Να κατατεθεί δείγμα.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

60

Σακούλες κίτρινες για τη
χωριστή συλλογή των
Επικίνδυνων Αποβλήτων τύπου
ΕΑΑΜ

ΚΙΛΟ

61

Σακούλες κίτρινες για τη
χωριστή συλλογή των
Επικίνδυνων Αποβλήτων τύπου
ΕΑΑΜ

ΚΙΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας ή από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών
ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ.
κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά, φιλικές
προς το περιβάλλον. Οι σακούλες διαστάσεων 72Χ90cm ±3% για τη χωριστή συλλογή των ΕΑΑΜ
πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές: μιας χρήσεως, αδιαφανείς, κίτρινου χρώματος,
ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση, ανθεκτικές κατά την
μεταφορά, να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού
/βιολογικού ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται, να φέρουν ενσωματωμένη
αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι, να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς
την επικινδυνότητά τους, να αναγράφουν τον όρο ''Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά
(ΕΑΑΜ)'', να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας του αποβλήτου, ακριβή
θέση παραγωγής(θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, προορισμός αποβλήτων.
Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την
ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμ/κιλό.
Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας ή από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου
πάχους, βάρους και όγκου, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά, φιλικές προς το περιβάλλον. Οι σακούλες διαστάσεων 100 Χ 120 cm ±3% για τη χωριστή συλλογή των ΕΑΑΜ πρέπει
να έχουν τις εξής προδιαγραφές: μιας χρήσεως, αδιαφανείς, κίτρινου χρώματος, ανθεκτικές στις
θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση, ανθεκτικές κατά την μεταφορά, να
έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού ανάλογα
με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται, να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από
ανεξίτηλο μελάνι, να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά
τους, να αναγράφουν τον όρο ''Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)'', να
αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας του αποβλήτου, ακριβή θέση
παραγωγής (θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, προορισμός αποβλήτων. Να
αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την
ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.
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Α/Α

62

63

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Σακούλες κίτρινες για τη
χωριστή συλλογή των
Επικίνδυνων Αποβλήτων τύπου
ΕΑΑΜ

Σακούλες κόκκινες για τη
χωριστή συλλογή των
Επικίνδυνων Αποβλήτων τύπου
ΑΕΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΙΛΟ

Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας ή από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων
όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους
και όγκου, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά, φιλικές προς το περιβάλλον. Οι σακούλες
διαστάσεων 75Χ105 cm ±3% για τη χωριστή συλλογή των ΕΑΑΜ πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:
μιας χρήσεως, αδιαφανείς, κίτρινου χρώματος, ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά
την αποστείρωση, ανθεκτικές κατά την μεταφορά, να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη
σήμανση του μολυσματικού/βιολογικού ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται, να
φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι, να αναγράφουν την κλάση και τον
αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναγράφουν τον όρο ''Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς
Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)'', να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας του αποβλήτου,
ακριβή θέση παραγωγής(θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, προορισμός αποβλήτων.
Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την
ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.

ΚΙΛΟ

Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας ή από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων
όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους
και όγκου, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά, φιλικές προς το περιβάλλον. Οι σακούλες
διαστάσεων 80Χ90 cm ±3% για τη χωριστή συλλογή των ''Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων(ΑΕΑ'')πρέπει να
έχουν τις εξής προδιαγραφές: μιας χρήσεως, αδιαφανείς, κόκκινου χρώματος, κατάλληλου πάχους και
υλικού (πλην PVC), κατά την αποτέφρωση να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια, να έχουν το διεθνές
σύμβολο του επικίνδυνου και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά
κατατάσσονται, να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι, να αναγράφουν την
κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους, να αναγράφουν τον όρο ''Άλλα Επικίνδυνα
Απόβλητα (ΑΕΑ)'', να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής/συσκευασίας του αποβλήτου, ακριβή
θέση παραγωγής(θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο).
Να φέρουν το σήμα ΤΟΞΙΚΟΥ:

Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την
ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό .
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

64

Σακούλες μαύρες
απορριμμάτων

ΚΙΛΟ

65

Σακούλες μαύρες
απορριμμάτων-χονδρές

ΚΙΛΟ

66

Σακούλες μαύρες
απορριμμάτων

ΚΙΛΟ

67

Σακούλες μαύρες
απορριμμάτων

ΚΙΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 60Χ80 cm ±3% και πάχους 30 μ περίπου. Οι σακούλες θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή
από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως
σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους
και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον. Να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη
ασφάλεια. Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως
προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων / κιλό.
Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 90Χ100 cm ±3% και πάχους 30 μ περίπου. Οι σακούλες θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή
από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως
σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους
και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον. Να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη
ασφάλεια. Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό.
Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση
τεμαχίων/κιλό.
Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 80Χ90 cm ±3% και πάχους 30 μ περίπου. Οι σακούλες θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από από100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας ή από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών
ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ.
κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον. Να φέρουν διπλή ραφή
κόλλησης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό.
Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση
τεμαχίων/κιλό.
Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 50Χ55 cm ±3% και πάχους 30 μ περίπου. Οι σακούλες θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή
από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως
σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους
και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον. Να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη
ασφάλεια. Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό. Να προσκομιστεί δείγμα ως
προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό..
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

68

Σακούλες μαύρες
απορριμμάτων - χονδρές

ΚΙΛΟ

69

Σακούλες λευκές σε ρολό

ΡΟΛΟ

70

Σακούλες διαφανείς για τη
συλλογή ιματισμού

ΚΙΛΟ

71

Σάκοι υδατοδιαλυτοί για τη
συλλογή και το πλύσιμο
μολυσμένου ιματισμού

ΤΕΜΑΧΙΟ

72

Σακούλες διαφανείς για τη
συλλογή απορριμμάτων

ΚΙΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μαύρες σακούλες απορριμμάτων 100Χ120 cm±3% και πάχους 30 μ περίπου. Οι σακούλες θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή
από αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως
σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους
και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον. Να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη
ασφάλεια.
Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό.
Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση
τεμαχίων/κιλό
Σακούλες λευκές σε ρολό 20 τεμ. διαστάσεως 45Χ55  3 cm. Κατάλληλες για καλάθια γραφείου
και w.c. Από παρθένο υλικό 100% χαρτοπλαστ.
Με αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Σακούλες 80Χ110 cm±3% από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, να φέρει διπλή
ραφή κόλλησης, εξαιρετικής αντοχής ελεύθερες εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα,
ανομοιομορφία κλπ.
Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό.
Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση
τεμαχίων/κιλό
Το επάνω μέρος να έχει κορδέλα ίδιου υλικού για το εύκολο κλείσιμό της. Να τοποθετείται στο
πλυντήριο όπου μετά την επαφή με το νερό να λιώνει και τα ρούχα να πλένονται χωρίς να
έρθουν σε επαφή με τα χέρια. Διάσταση 90 cm x 100 cm ±3%.
Να φέρει τύπωμα “ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ”
Σακούλες 125Χ150 cm ±3% από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, να φέρει
διπλή ραφή κόλλησης, εξαιρετικής αντοχής ελεύθερες εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα,
ανομοιομορφία κλπ.
Να αναγράφονται στην προσφορά τα τεμάχια ανά κιλό.
Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση
τεμαχίων/κιλό
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Α/Α

73

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Υγρό καθαρισμού μαγειρείων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΛΙΤΡΟ

Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό- καθαριστικό επιφανειών, εξοπλισμού σε χώρους
διαχείρισης τροφίμων. Να μην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες ή χλώριο. Δραστικό έναντι
μικροβίων, μυκήτων και ιών. Ο χρόνος δράσης να είναι εντός 15 λεπτών για το σύνολο του
επιθυμητού φάσματος. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων λιπαρής σύστασης. Να
είναι άχρωμο και άοσμο και να μην αφήνει κατάλοιπα. Να μην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για
το χρήστη. Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των μαγειρείων και λοιπών
χώρων εστίασης (π.χ. μηχανές κοπής κιμά, κλπ), καθώς και των θαλάμων συντήρησης των
τροφίμων. Η απολυμαντική του δράση και η ένδειξη για χρήση σε χώρους εστίασης-διαχείρισης
τροφίμων να πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα. Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα
και να συνοδεύεται από δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο. Να είναι
καταχωρημένο στο ΓΧΚ και να έχει άδεια ΕΟΦ. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος
επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες. Να
συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με
στοιχεία από μελέτες. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο
ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών. Να διατεθούν 200 αυτοκόλλητες ετικέτες 10Χ10 cm±10%
αδιάβροχες από ανεξίτηλο μελάνι στις οποίες να αναγράφεται η ονομασία του αντίστοιχου
προϊόντος για χαρακτηρισμό μικρότερου περιέκτη προς χρήση στο οποίο θα γίνει μετάγγιση από
την μεγαλύτερη συσκευασία.
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Η επιτροπή προέβη στη σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών ομόφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις
της ισχύουσας νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.
Για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των απορρυπαντικών λήφθηκαν υπόψιν οι
ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δραστικές ουσίες 648/2004ΕΕ, σχετικά με τα δελτία δεδομένων
ασφαλείας 1907/2006ΕΕ, οι τροποποιήσεις για τις καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες και τοξικές
ουσίες 109/2012ΕΕ και 125/2012ΕΕ όπως έχουν ενσωματωθεί στην ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
μας, καθώς και το άρθρο 66 της ΥΑ 91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017) «Κωδικοποίηση Διακίνησης
και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σχετικά με την ταξινόμηση,
τη συσκευασία και την επισήμανση ουσιών και μιγμάτων.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες τα κάτωθι:
1. Πιστοποιητικό διασφάλισης του προμηθευτή κατά ISO 9001 για την εμπορία και διακίνηση
προϊόντων καθαρισμού.
2. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το
οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α) σε εναρμόνιση με την
Κοινοτική Οδηγία 94/62/EEC όπως έχει ενσωματωθεί με την Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο
2939/2001.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης το οποίο να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση
Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
4. Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος. Για τα είδη για τα οποία δεν ορίζεται η κατάθεση
δείγματος στις Τεχνικές Προδιαγραφές του, ο συμμετέχων θα προσκομίσει δείγματα μόνο εφόσον
τούτο ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.
5. Αναλυτικό φυλλάδιο του προϊόντος καθώς και οι οδηγίες του στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν
πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. (ισχύει για τα χημικά σκευάσματα).
6. Κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων ΕΟΦ, ΕΜΧΠ, CPNP κλπ. όπως ορίζει η
Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφόσον ζητούνται στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές
των ειδών.
7. Φύλλο δεδομένων ασφαλείας -MSDS- στα Ελληνικά σύμφωνα με την 1907/2006ΕΕ και τον
κανονισμό 1272/2008 ΕΚ CLP, εφόσον ζητούνται στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών.
8. Ετικέτες των προϊόντων με την επισήμανση σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 127/2008 ΕΚ CLP
(ισχύει για τα χημικά σκευάσματα).

Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει:
1. Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και
2. Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σύμφωνα με το πρότυπο ISO
14001.
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Οι συμμετέχοντες θα πρέπει :
1. Να εγγυώνται ότι τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους καθώς και ότι θα έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται.
2. Να δηλώσουν τη χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών
καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας του κατασκευαστή εάν υπάρχουν.
3. Για όσα προσφερόμενα προϊόντα απαιτείται, να φέρουν σήμανση CE.
4. Να υπάρχει στα προσφερόμενα προϊόντα τους επισήμανση ετικέτα στα Ελληνικά (ισχύει για τα
χημικά σκευάσματα).
5. Να αναγράφουν τη δοσολογία χρήσης. Εάν το προϊόν είναι συμπυκνωμένο, να συνοδεύεται,
δωρεάν, από σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης με δοσομετρητή (αντλία, μεζούρα, κανατάκι)
και να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δόση. Στα συμπυκνωμένα
προϊόντα να κατατεθεί ή τιμή λίτρου ανά πυκνό διάλυμα καθώς και η τιμή λίτρου του έτοιμου προς
χρήση διαλύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. (ισχύει για τα χημικά σκευάσματα).
6. Να δώσουν δωρεάν ετικέτες που θα αναγράφουν το προϊόν ανεξίτηλα, για όσα προϊόντα θα
τοποθετούνται σε ψεκαστήρα χειρός ή μπουκάλι. (ισχύει για τα χημικά σκευάσματα).
Τα απορρυπαντικά:
 Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.
 Να απομακρύνουν τους ρύπους από τις επιφάνειες και να τους διατηρούν σε μορφή
αιωρήματος ή διαλύματος.
 Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.
 Να μην είναι τοξικά ή ερεθιστικά στους οφθαλμούς και το δέρμα ή επιβλαβή για την υγεία του
προσωπικού και των επισκεπτών με δυσάρεστες οσμές.
 Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.
 Να διαλύονται εύκολα και καλά στο νερό.
 Εάν είναι απαραίτητο να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.
 Να είναι σφραγισμένα με ετικέτα στα Ελληνικά όπου θα αναγράφεται η φράση «Μακριά από
τα παιδιά » καθώς και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:210 7793777».
 Να έχουν βιοδιασπασιμότητα.
 Το υλικό της συσκευασίας να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο.
 Εάν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη του κινδύνου,
τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
 Εάν ταξινομούνται ως διαβρωτικά να φέρουν πώμα ασφαλείας.
Τα χαρτικά:
Για τη συσκευασία των χαρτικών (χαρτί κουζίνας, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χειροπετσέτες) να
εφαρμόζεται το άρθρο 65 της ΥΑ 91354 (ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017) «Κωδικοποίηση Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) όπου θα αναγράφεται με
ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον οι παρακάτω ενδείξεις:
 Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική ονομασία επωνυμία και η διεύθυνση του υπεύθυνου που
διαθέτει το προϊόν
 Το είδος του προϊόντος που περιέχεται
 Το καθαρό βάρος του περιεχομένου
 Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του
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Ειδικότερα να αναγράφονται:
 Ο αριθμός των χαρτοπετσετών που περιέχονται
 Το μήκος κάθε ρολού
 Ο αριθμός των τεμαχίων (φύλλων ) που περιλαμβάνει κάθε ρολό
 Ο αριθμός των στρώσεων από τα οποία αποτελείται κάθε τεμάχιο
 Ο αριθμός των ρολών ανά συσκευασία
 Οι διαστάσεις κάθε φύλλου
Για όλα τα χαρτικά να προσκομιστούν δείγματα.
Όσα από τα προϊόντα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους ή
αναφέρουν ψευδή στοιχεία θα αποκλείονται της αξιολόγησης.
Θεσσαλονίκη 27-11-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ
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