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Σαρ. Γ/λζε: Έιελαο Βεληδέινπ 2 

Πιεξνθνξίεο:Β.Κνπηζνπξά 

ΣΖΛ.: 2271350258 Φαμ:2271350241 

Email:promithion@xioshosp.gr 

 

ΘΔΜΑ:ΔπαλάιεςεΓεκφζηαο Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο πιινγήο Πξνζθνξψλ 

γηαηελπξνκήζεηα«ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ&ΠΛΑΣΗΚΧΝ 

                 ΔΗΓΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ». 

 

 

ΥΔΣΗΚΑ:   Ζ ππ’ αξηζ. 22/11.09.2017  Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Υίνπ  

«ΚΤΛΗΣΔΗΟ» (ΑΓΑ: ΧΚ469073-ΜΤΔ) 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ θαη 

επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ,  επαλαιακβάλεη ηελ Γεκφζηα Αλνηθηή Γηαδηθαζία 

πιινγήο Πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα «ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & 

ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ,  δηφηη ν πξψηνο δηαγσληζκφο θεξχρζεθε 

άγνλνο ιφγσ ηνπ φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ ήηαλ πςειφηεξεο 

ηνπ  Πξνυπνινγηζκνχ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ ή γηα ηελ θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά, αιιά ζην 

ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο. 

 

Α. ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΓΩΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΠΠΤΦΤ 2015 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔ ΦΠΑ12.744,80 

 

1. ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ θ.α. 

 

 

Α/Α 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

ΔΗΓΟΤ 
Μ/Μ 

ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΠΡΟΣΗΜΖΣΔΑ 

ΠΟΟ-

ΣΖΣΔ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

 

1) 

ΑΛΑΣΗ ΥΗΧΝ 

(ΑΠΟΚ)/ 
 

kg 

ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ 

ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΔ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΣΔΥΝΖΣΟΤ ΝΔΦΡΟΤ 

 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

20 ή 25 ΚΗΛΧΝ 
6.750 

  

 

2) 

ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΖ 

ΠΔΣΔΣΑ ΚΟΤΕΗΝΑ       

(ΣΤΠΟΤ WETTEX) 

 

TEM. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

20 Υ 18CM 
120 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                            Υίνο: 22.09.2017 

2
ε
 Τ.ΠΔ  ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ                         Αξηζ. Πξση.: Νν56/2017 

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤΑΡ.  

   «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 
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3) 
 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΡΟΤΥΧΝ 

 

kg 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

Δ ΠΛΑΣΗΚΖ 

ΑΚΟΤΛΑ  Ή  

Δ ΚΟΤΣΗΑ 

4.200 

  

4) 
 

ΑΠΟΚΛΖΡΤΝΣΗΚΟ 

ΓΗΑ ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ 

ΡΟΤΥΧΝ 

 

kg 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΥΑΡΣΗΝΑ 

ΚΟΤΣΗΑ 
20 

  

5) 

ΒΡΔΦΗΚΟ 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΧΝ 

ΡΟΤΥΧΝ 

 

kg ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΥΑΡΣΗΝΑ 

ΚΟΤΣΗΑ 
40 

  

 

6) 

ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ     

ΓΗΑ ΔΡΠΟΝΣΑ 

ΔΝΣΟΜΑ 

(ΚΑΣΑΡΗΓΟΚΣΟΝΑ) 

 

ML ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΜΠΟΤΚΑΛΗΑ 

Δ ΜΟΡΦΖ 

SPRAΤ 
10 

  

 

7) 
 

ΒΔΝΕΗΝΖ ΚΑΘΑΡΖ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
ML ΑΟΜΖ-ΛΔΤΚΖ 

ΠΛΑΣΗΚA 

ΓΟΥΔΗΑ ΣΧΝ 

450 ml 
70 

  

 

8) 
 

 

ΛΑΚ ΜΑΛΛΗΧΝ 

 

ML ΓΗΑ ΣΔST PAP 

ΜΠΟΤΚΑΛΗΑ 

Δ ΜΟΡΦΖ 

SPRAY 

40 

  

9) 

ΑΚΟΤΛΔ ΝΑΤΛΟΝ 

ΜΗΚΡΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

(ΥΧΡΗ ΥΔΡΑΚΗΑ ) 

TEM. 
ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

24 Υ 35 CM 
1.500 

  

 

10) 

ΑΚΟΤΛΔ 

ΠΛΑΣΗΚΔ 

(ΦΑΝΔΛΑΚΗΑ) ΜΔ 

ΥΔΡΑΚΗΑ 

kg 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ 

ΑΝΘΔΚΣΗΚΔ Δ 

ΒΑΡΟ ΜΔΥΡΗ 5 ΚΗΛΑ 

ΚΑΗ 

ΒΗΟΓΗΑΠΧΜΔΝΔ 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

45 Υ 28CM 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 

30 

  

11) 
ΤΡΜΑ ΥΟΝΣΡΟ ΓΗΑ 

ΚΔΤΖ 
 

TEM. 
 

------------------------ 

ΓΗΑΣΑΖ 

7 CM 
70 

  

 

12) 
ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗ 

ΠΗΑΣΧΝ 
TEM. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

 

ΓΗΑΣΑΖ 

10 Υ 7 X 2,5CM 
200 

  

13) 
 

ΥΛΧΡΗΝΖ KLINEX 

 
LT 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΓΟΥΔΗΑ ΣΧΝ 

2 LT 
400 

  

14) 

ΤΓΡΟ 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ 

ΠΗΑΣΧΝ (ΓΗΑ 

ΠΛΤΗΜΟ ΣΟ ΥΔΡΗ) 

 

LT 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

 

ΠΡΟΣΗΜΧΝΣΑΗ 

ΟΗ ΜΔΓΑΛΔ 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

150 

  

15) 

ΤΓΡΟ Ή ΚΟΝΖ 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ 

LT 

Ή 

kg 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΠΡΟΣΗΜΧΝΣΑΗ 

ΟΗ ΜΔΓΑΛΔ 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

100 

  

16) 

ΔΗΓΗΚΟ ΑΛΑΣΗ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ 

 

kg 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΠΡΟΣΗΜΧΝΣΑΗ 

ΟΗ ΜΔΓΑΛΔ 

ΤΚΔΤΑΗΔ 
100 

  

17) 

ΑΦΡΟΛΔΞ-

ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ 

ΜΠΑΝΗΟΤ 

 

TEM. 
 

-------------------------- 

ΓΗΑΣΑΔΗ 

15 Υ9 Υ5 CM 

 

5 

 

  

 

Α) ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  ΥΩΡΗ ΦΠΑ: 7.250,00 

2.  ΠΛΑΣΗΚΑ  ΜΗΑ ΥΡΖΔΩ  θ.α. 
 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Μ/Μ 
ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΠΡΟΣΗΜΖΣΔΑ 

ΠΟΟ-

ΣΖΣΔ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ

 ΥΩΡΗ 

ΦΠΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1) ΠΛΑΣΗΚΑ ΠΗΑΣΑ  ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ ΤΚΔΤΑΗΔ 500   

ΑΔΑ: ΩΞΧΡ469073-ΦΨ5
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ΜΔΓΑΛΑ ΡΖΥΑ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ 

ΣΔΜ. ΣΡΟΦΗΜΑ ΓΗΑΣΑΖ 

21 cm 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

2) 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΠΗΑΣΑ 

ΜΗΚΡΑ ΡΖΥΑ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ 

 

ΣΔΜ. 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ 

ΓΗΑΣΑΖ 17 cm 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 
500 

  

3) 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΠΗΑΣΑ 

ΜΔΓΑΛΑ ΒΑΘΗΑ 

ΜΗΑ ΥΡΖΖ 

 

ΣΔΜ. 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ 

ΓΗΑΣΑΖ 21 cm 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 
200 

  

4) 
ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 

ΜΔΓΑΛΑ 

 

ΣΔΜ. 

 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ(250 ml) 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

30.000 

  

5) 
ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 

ΜΗΚΡΑ 

 

ΣΔΜ. 

 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ(130 ml ) 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

2.000 

  

6) 

ΠΛΑΣΗΚΑ 

ΜΑΥΑΗΡΗΑ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ 

 

 

ΣΔΜ. 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

15.000 

  

7) 

ΠΛΑΣΗΚΑ 

ΚΟΤΣΑΛΗΑ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ 

 

ΣΔΜ. 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

15.000 

  

8) 
ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΟΤΒΔΡ(3 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ) 
ΣΔΜ. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 
15.000 

  

9) 

 

 

ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΣΗΜΖ 
ΑΝΑ 

m 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ 

ΣΤΠΟΤ-ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ 

ΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΑ- 

ΑΝΘΔΚΣΗΚΟ Δ ΟΛΔ 

ΣΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΔ 

Δ ΡΟΛΟ ΣΧΝ 

100 m 

400Υ100

m 

  

10) 
ΜΔΜΒΡΑΝΖ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΣΗΜΖ 

ΑΝΑ 
m 

ΑΝΘΔΚΣΗΚΖ-

ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ 

Δ ΡΟΛΟ ΣΧΝ 

100m 

400X100

m 

  

11) 
ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 

 
ΣΔΜ. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

150 

  

12) 
ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ 

 

 

ΣΔΜ. 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

500 

  

13) 

ΥΑΡΣΗΝΔ 

ΑΚΟΤΛΔ ΓΗΑ 

ΑΝΣΟΤΗΣ 

ΣΔΜ. 

ήkg 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΔ ΓΗΑ 

ΣΡΟΦΗΜΑ 
        ------------- 40 

  

14) 

ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΠΟΛ ΜΔ 

ΚΑΠΑΚΗΑ 

ΜΗΑ ΥΡΖΖ 

ΣΔΜ. 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 

ΤΚΔΤΑΗΔ 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΣΔΜΑΥΗΧΝ 

7.000 

  

15) 

ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ   

ΕΗΚ-ΕΑΚ 

 

ΠΑΚΔ
ΣΟ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ 

ΚΑΣΧΘΗ 
------------ 50 

  

Β) ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΥΩΡΗ ΦΠΑ: 3.643,00€ 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ 

 

Έληππν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (Οδεγίεο ρξήζεο θαη νδεγίεο αζθαιείαο). 

Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ( MaterialSafetyDataSheet)  

Άδεηα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο  

Να δηαζέηνπλ εηηθέηεο ζηα ειιεληθά  

Πξνηεηλφκελε δνζνινγία απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, κε ελδεηθηηθά πξνγξάκκαηα  

ρξήζεο ζε πιπληήξηα αλάινγα κε ηελ πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λεξνχ (πρ 

ζθιεξφηεηα).  

Καηάζεζε δεηγκάησλ πξντφλησλ  

ΑΔΑ: ΩΞΧΡ469073-ΦΨ5
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 Σα δείγκαηα πνπ απαηηείηαη λα ειεγρζνχλ απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο (πρ. 

πεηζέηεο θνπδίλαο, πνηεξάθηα, ραξηνπεηζέηεο, κπνιάθηα, θιπ λα βξίζθνληαη ζε 

μερσξηζηφ θάθειν ). Σα είδε πνπ πξέπεη λα ειεγρζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ησλ 

αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ γηα ηελ ελ γέλεη εμαζθάιηζε πνπ αθνξά ηελ πνηφηεηα  ηεο 

θαζαξηφηεηαο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κεραλεκάησλ ( λα είλαηηνπιάρηζηνλ  γηα  5 

πξνγξάκκαηα  πιχζεσλ ) λα δνζνχλ πξνο ρξήζε ζηα αληίζηνηρα ηκήκαηα: 

ην ηκήκα ησλ πιπληεξίσλ λα παξαδνζνχλ ηα εμήο δείγκαηα : απνξξππαληηθφ 

πιπληεξίνπ ξνχρσλ, απνξξππαληηθφ βξεθηθφ θαη απνζθιεξπληηθφ. 

ην ηκήκα ησλ καγεηξείσλ λα παξαδνζνχλ ηα εμήο δείγκαηα: απνξξππαληηθφ 

πιπληεξίνπ πηάησλ, απνξξππαληηθφ πηάησλ γηα πιχζηκν ζην ρέξη θαη εηδηθφ αιάηη 

πιπληεξίνπ πηάησλ. 

 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ: 

Όια ηα είδε εζηίαζεο πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ( Άξζξα 

21-28 "Τιηθά θαη Αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα") 

 

 

Απνξξνθεηηθή πεηζέηα  θνπδίλαο 

 

ε ξνιφ  πεξίπνπ 1,5 κέηξν ή θαη ζε ηεκάρηα δηαζηάζεσλ 20 X 18 cm( ηχπνπ wettex ή 

παξφκνην). Τςειή απνξξνθεηηθφηεηα θαη γξήγνξν ζηέγλσκα, ρσξίο λα αθήλεη 

ρλνχδη .Ζ απνξξνθεηηθή πεηζέηα ηχπνπ wettex, ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο 

αλζεθηηθή ζθνγγνπεηζέηα θαη φρη θαθέηππν είδνο πνπ ζξπκκαηίδεηαη κε ηηο ρξήζεηο 

κε αληαπνθξηλφκελν ζηελ εμεηδηθεπκέλε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. 

Πιαζηηθά θνπβέξ κηαο ρξήζεο 

Όια ηα θνπβέξ ζα είλαη γηα αηνκηθή ρξήζε. Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε δηαθαλέο 

ζαθνπιάθη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο κφιπλζεο, κε 

εθαξκνγή ζε φια ηα θαηαζηήκαηα καδηθήο εζηίαζεο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Να 

είλαη κηαο ρξήζεσο, ζε ρξψκα ιεπθφ ή δηάθαλν θαη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηξφθηκα. 

Ζ ζπζθεπαζία ηνπ θνπβέξ λα πεξηέρεη ηνλ εμήο ζπλδπαζκφ (καραίξη πιαζηηθφ –

πηξνχλη πιαζηηθφ – θνπηάιη πιαζηηθφ– ραξηνπεηζέηα ιεπθή δηαζηάζεσλ 15 Υ 15) 

Απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ ξνύρωλ (θφλε ξπζκηδφκελνπ αθξνχ) 

 

Eπξείαο θαηαλάισζεο ζε κνξθή ζθφλεο. Με απφδνζε ζε ζεξκνθξαζία πιχζεο απφ 

40 βαζκνχο Κειζίνπ, ρσξίο λα πξνθαιεί δεκηέο ζηα πιπληήξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

νχηε λα κέλνπλ θαηάινηπα ζηα ξνχρα θαη ηηο ζπζθεπέο. Γελ πξέπεη λα βιάπηεη ην 

πεξηβάιινλ ,λα κελ δεκηνπξγεί αιιεξγηθέο ,δεξκαηηθέο ή άιιεο παζήζεηο ζηα άηνκα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ξνχρα ηα νπνία έρνπλ πιπζεί κε απηφ θαη γεληθά λα κελ 

αθήλνπλ ππνςία θηλδχλνπ γη απηά.. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη ην 

βάξνο, ε ζχζηαζε ηνπ απνξξππαληηθνχ, ε δνζνινγία, ε πξνέιεπζε θαη ν αξηζκφο 

εγθξίζεσο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη θνθθψδεο ,πχξγνπ μεξάλζεσο, νκνηφκνξθεο εκθάληζεο 

νπνηαδήπνηε δε ζπζζσκάησζε πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ απνζήθεπζε (ιφγσ ηεο 

πγξαζίαο) ζα πξέπεη λα ζξαχεηαη κε ην ρέξη. Οη θφθθνη απηνχ ζα δηαιχνληαη εχθνια 

ζην λεξφ θαη δε ζα ζπζζσκαηψλνληαη θαηά ηε ξνή χδαηνο κέζα ζηελ εηδηθή ζέζε 

απνζέζεσο ηνπ απνξξππαληηθνχ ζηνπιπληήξην. Σα πεξηερφκελα ζην απνξξππαληηθφ 
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ζπζηαηηθά δελ ζα είλαη επηβιαβή ζηα θαζαξηδφκελα πθάζκαηα θαη  ζηηο πιπληηθέο 

κεραλέο. Σν απνξξππαληηθφ ζα είλαη ξπζκηδφκελνπ αθξηζκνχ , ψζηε θαηά ηελ 

δηεξγαζία πιπζίκαηνο λα κελ παξαηεξείηαη αθξηζκφο πνπ ζα παξεκπνδίδεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ πιπζίκαηνο, νχηε ζα ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ειεθηξνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιπληεξίνπ. Να κελ έρεη νζκή θεξνδίλεο, ηάγγε ή ηρζπψδε ή άιιε 

έληνλε έζησ θαη πηζαλά αξσκαηηθή ,νχηε λα  κεηαδίδεη ηέηνηεο νζκέο ζηα πιελφκελα 

πθάζκαηα. Αληίζεηα είλαη επηζπκεηφ λα είλαη πνιχ ειαθξά αξσκαηηζκέλν. 

 

Απνζθιεξπληηθό λεξνύ γηα πιπληήξηα ξνύρωλ. 

To πξντφλ ζα πξέπεη λα έρεη ζπκππθλσκέλε φμηλε ζχλζεζε πνπ αθαηξεί αθφκα θαη 

ηηο δχζθνιεο επηθαζίζεηο αιάησλ, λα είλαη άνζκν ,εχρξεζην ,λα είλαη δξαζηηθφ 

αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο πςειήο ζθιεξφηεηαο λεξνχ θαη λα δηαηεξείηαη ε κέγηζηε 

απφδνζε ησλ πιπληεξίσλ ξνχρσλ. Να δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο-αζθαιείαο .Να 

πεξηέρεη ζηε ζχλζεζή ηνπ εηδηθφ αληηδηαβξσηηθφ πξφζζεην .Να είλαη θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιή ζπζθεπαζία. 

Βξεθηθό απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ  

 

ε ζθφλε, , εηδηθά κειεηεκέλν γηα ηα βξεθηθά ξνχρα, κε νπδέηεξν ph θηιηθφ ζην 

δέξκα κε εηδηθή ππναιιεξγηθή θαη αληηεξεζηζηηθή ζχλζεζε. Να δηαιχεηαη εχθνια θαη 

λα κελ αθήλεη θαηάινηπα ζηα ξνχρα. Να κελ πεξηέρεη parabens, έλδπκα, καιαθηηθφ 

θαη εληζρπηή ρξψκαηνο. Με ππναιιεξγηθφ άξσκα. 

 

Δληνκνθηόλν γηα έξπνληα έληνκα (θαηζαξηδνθηόλα) 

 

Να πεξηιακβάλεη νδεγίεο αζθάιεηαο θαη ρξήζεο θαη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε 

νηθνινγηθφ σο πξνο ην πξνσζεηηθφ αέξην ,λα δηαηίζεηαη ζε εχρξεζηε θαη αζθαιή 

ζπζθεπαζία 300 ml, λα πιεξνί ηηο νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δ.Δ γηα ηε ρξήζε 

πνπ πξννξίδεηαη (εζσηεξηθνχ ρψξνπ). Σέινο λα  είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, απφ ηα επξέσο θπθινθνξνχληα ζηελ αγνξά. Σν 

ρεκηθφ πξντφλ πνπ ζα πξνζθεξζεί  δελ πξέπεη λα βιάπηεη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηεί, λα κελ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ λα κελ θαίγεηαη ή 

εθξήγλπηαη  είηε απφ κφλν ηνπ, είηε φηαλ έιζεη ζε επαθή κε άιια ρεκηθά πξντφληα 

 

Δηδηθό αιάηη γηα πιπληήξηα πηάηωλ 

 

Σν παξαπάλσ πξντφλ ζα πξέπεη: λα δηαιχεηαη εχθνια θαη γξήγνξα ,λα είλαη 

θαηάιιειν γηα λνζνθνκεηαθή ρξήζε, λα είλαη είηε ζε ζηεξεή κνξθή ,είηε ζε πγξή, 

λα είλαη δξαζηηθφ αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο πςειήο ζθιεξφηεηαο λεξνχ θαη λα 

δηαηεξείηαη ε κέγηζηε απφδνζε ησλ πιπληεξίσλ πηάησλ/πνηεξηψλ. Να πεξηέρεη ζηε 

ζχλζεζή ηνπ εηδηθφ αληηδηαβξσηηθφ πξφζζεην. Να είλαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Να δηαηίζεηαη ζε αζθαιή ζπζθεπαζία. Να αλαγξάθνληαη πάλσ ζηε ζπζθεπαζία 

φιεο νη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ :ζχζηαζε πξντφληνο, νδεγίεο ρξήζεο, δνζνινγία θαη 

νδεγίεο πξνθχιαμεο. 

 

θνπγγαξάθη πηάηωλ 

 

θνπγγάξη θνπδίλαο γηα ηα πηάηα, ρξψκαηνο θίηξηλνπ 10 Υ 7 Υ 2,5 cm πεξίπνπ. 

Τςειήο πνηφηεηαο δχν φςεσλ, κε κηα επηθάλεηα ιεία, αθξψδνπο πιηθνχ γηα 

απνξξφθεζε πγξψλ θαη ηξίςηκν επαίζζεησλ επηθαλεηψλ θαη κηα άιιε  ζθιεξή γηα 

κεραληθή δξάζε θαη δπλαηφ ηξίςηκν. Ζ αθξψδε πιεπξά λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε 

απφ λάηινλ πνπ δελ ραξάδεη. Ζ πιεπξά κε ηελ ζθιεξή πιεπξά λα είλαη 
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θαηαζθεπαζκέλε απφ επηθάιπςε ακκνράιηθνπ θαη εηδηθήο ξεηίλεο, πνπ δελ 

ζθνπξηάδεη, δε ζρίδεηαη θαη έρεη κεγάιε ηθαλφηεηααπνθφιιεζεο ξχπσλ απφ ζθιεξέο 

επηθάλεηεο. Ηδαληθφ γηα πιχζηκν πηάησλ  θαη ζθεπψλ καγεηξηθήο ,γηα γεληθή 

θαζαξηφηεηα, γηα απνκάθξπλζε ζηηγκάησλ θαη θειίδσλ.  

 

 

Τγξό απνξξππαληηθό πηάηωλ (γηα πιύζηκν ζην ρέξη) 

 

Να πεξηέρεη αληνληθάεπηθαλεηνδξαζηηθάmin 16%,λα πεξηέρεη κε ηνληθά min 2%,λα 

πεξηέρεη NaOHmin 8%.Να έρεη pH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 1% , 6-8,εηδηθή ζχλζεζε γηα 

λα βνεζά ηνλ θαζαξηζκφ ξχπσλ θάζε κνξθήο (ηζάη , ιίπε, ζάιηζα, θαθέο, απγφ, θηι). 

Να δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο & νδεγίεο αζθαιείαο. Να θέξεη ζήκαλζε CE & λα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο .επίζεο λα πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ 

δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Απνξξππαληηθό πιπληεξίνπ πηάηωλ 

 

 Να είλαη ζε πγξή κνξθή ή ζε ζθφλε 

 Να πεξηέρεη ηξηπνιπθσζθσξηθφ Να Min 10% 

 Να πεξηέρεη NaOHmin 8% 

 Να πεξηέρεη Τπνρισξηψδεο Να ζε ελεξγφ ριψξην min 1% 

 Να έρεη νπδέηεξε νζκή 

 Δηδηθή ζχλζεζε γηα λα βνεζά ηνλ θαζαξηζκφ ξχπσλ θάζε κνξθήο (ηζάη , ιίπε, 

ζάιηζα ,θαθέο, απγφ, θηι) 

 Να ρξεηάδεηαη δηάιπζε αλάινγα κε ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ λεξνχ  

 Να δίλνληαη νδεγίεο ρξήζεσο 

 Να δίλνληαη νδεγίεο αζθάιεηαο 

 Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία νηθνλνκηθή 15 έσο 20lt 

 Να θέξεη ζήκαλζε CE 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζπκθσλά κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 91/155 

ηεο επξσπατθήο έλσζεο 

 Να πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 89/542 ηεο 

επξσπατθήο έλσζεο  

 Να πεξηέρνληαη ηνπιάρηζηνλ 90% βηνδηαζπψκελα ζπζηαηηθά 

 Να αλαγξάθνληαη ηα αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

 Να κελ είλαη εχθιεθην, ζεκείν αλάθιεμεο >100 
ν
C

 

 

 

Υιωξίλε KLINEX 

Μάξθαο KLINEX απνθιεηζηηθά γηα ηελ ρισξίσζε θαη απνιχκαλζε ησλ 

κεραλεκάησλ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ. ε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 2 

ιίηξσλ. Να αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία φια ηα ζρεηηθά γηα ηα είδε απηά, 

παξαγσγή – πξνθπιάμεηο- ζπγθέληξσζε ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ- έγθξηζε απφ ην  Γ. 

Υ. Κ. 

 

Υαξηί πγείαο  

 Σν ραξηί πγείαο ζα είλαη θαηάιιειν γηα ζήθε ραξηηνχ πγείαο, κε αλαθπθισκέλν, 

δίθπιιν, γθνθξέ απφ θαζαξή ραξηνκάδα. Θα είλαη ζε ξνιφ, απνξξνθεηηθφ, ιεπθνχ 

ρξψκαηνο ,αξίζηεο πνηφηεηαο, ζε θαηάιιεια ηππνπνηεκέλε πιαζηηθή ζπζθεπαζία., 

ζηελ νπνία εμσηεξηθά λα αλαγξάθεηαη ην κήθνο ξνινχ ζε κέηξα , ν αξηζκφο θχιισλ 

θαη ην βάξνο ξνινχ ζε γξακκάξηα . 
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Υαξηνπεηζέηεο αξίζηεο πνηφηεηαο, απαιέο, απνξξνθεηηθέο, αλζεθηηθέο, απφ 

ιεπθαζκέλν ρεκηθφ πνιηφ. Γηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ 15 ρ 15 cm .ε θαηάιιεια 

ηππνπνηεκέλε πιαζηηθή ζπζθεπαζία, ιεπθνχ ρξψκαηνο, αλά παθέην βάξνπο 200 

γξακκαξίσλ  ην ειάρηζην. Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη φια ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ε πξνέιεπζε. 

 

 

Πιαζηηθά κπνι κε θαπάθηα Καηάιιεια γηα ηξφθηκα. Γηαθαλή ή ιεπθά κηαο ρξήζεο 

γηα θξέκεο θαη δειέ πεξηεθηηθφηεηαο 200-250 ml  πεξίπνπ .Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη λα εθαξκφδνπλ πνιχ θαιά ηα θαπάθηα πάλσ ζηα κπνι θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε 

αζθαιήο θχιαμε θαη κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

 

 

ΥεηξνπεηζέηεοΕηθ – Εαθ 
ιεπθέο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Θα πξέπεη λα είλαη καιαθή θαη απνξξνθεηηθή 

κνλφθπιιε απφ θαζαξή ραξηνκάδα. Γηαζηάζεηο θχιινπ πεξίπνπ : 23Υ25 εθ. Βάξνο 

ραξηηνχ: 40 γξ / η.κ. ±5%.Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα  ηξαβάεη κία 

ρεηξνπεηζέηα ηε θνξά. ε παθέην ησλ 250 θχιισλ ηνπιάρηζηνλ. 

 

 

 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ: 

 

 Σα απνξξππαληηθά πξέπεη λα δηέιζνπλ επηηπρψο ηελ πξαθηηθή δνθηκαζία 

πξνο έιεγρν ηνπ αθξηζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη ζπκπεξηθνξάο ηνπο ηφζν ζηα 

πιπληήξηα ξνχρσλ φζν θαη ζηα πιπληήξηα πηάησλ. 

 Ο κεηνδφηεο πξέπεη λα δηαηεξεί επηθνηλσλία κε ην Ννζνθνκείν, φζνλ αθνξά 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ νθείινληαη ζηελ ρξήζε ησλ απνξξππαληηθψλ 

θαη ησλ ινηπψλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο . 

 ε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ ζα κπνξεί ν 

πξνκεζεπηήο λα παξεπξεζεί ζε δνθηκή ρξήζεο θαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ζα 

γίλεη αληηθαηάζηαζε φινπ ηνπ πιηθνχ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηηο απνζήθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 Σα πεξηερφκελα ζην απνξξππαληηθφ ζπζηαηηθά δελ ζα είλαη επηβιαβή ζηηο 

πιπληηθέο κεραλέο. 

 Μεηά ην πιχζηκν δελ πξέπεη λα κέλνπλ θειίδεο επί ησλ ζθεπψλ ή ηνπ 

ηκαηηζκνχ. 

 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίλνληαη ζηελ νδεγία 

91/155 ηεο Δ.Δ 

 Να πεξηέρεη ζπζηαηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ δίδνληαη ζηελ νδεγία 

89/542 ηεο Δ.Δ 

 Ύπαξμε ηνπηθνχ αληηπξφζσπνπ ζα εθηηκεζεί 

 Παξαπάλσ αλαθέξνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηα πξνζθεξφκελα είδε. Οη απαηηήζεηο ζε ζπζηαηηθά δελ αθνξνχλ 

νινθιεξσκέλεο ζπλζέζεηο, αιιά ειάρηζηεο απαηηήζεηο νξηζκέλσλ κφλν 

θπξίσλ θαη ζπλεξγαηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Δλαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ησλ 

πξνκεζεπηψλ λα πιαηζηψλνπλ ηα ζπζηαηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο , κε φια ηα αλαγθαία γηα λα παξαδψζνπλ πξντφληα πνπ ζα 

έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή θαζαξηζηηθή θαη πιπληηθή δξάζε. 
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ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΖΜΔΗΩΔΗ: 

 

Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΘΑ ΤΝΟΓΔΤΔΣΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΑΠΟ 

ΓΔΗΓΜΑ ΓΗΑ ΣΟ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟ .  

ΣΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΟΝΣΑΗ. ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ. 

 

Γείγκαηα δελ απαηηνύληαη γηα ηα εμήο είδε:  

1)Αιάηη 

2)Βελδίλε Καζαξή 

3)Λαθ γηα ηα καιιηά 

4)Υισξίλε KLINEX 

5)Δληνκνθηφλα 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΧΡΗ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΗΠΣΔΣΑΗ Χ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ 

ΚΑΗ ΓΔ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΤΠΟΦΖ. 

 

Β. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Αξηζκφο Αηηήκαηνο 8998/21.06.2017 

CPV 392243001 

ΚΑΔ 1381 

Πξνυπνινγηζκφο (κε ΦΠΑ) 12.748,40 

Κξηηήξην Καηαθχξσζεο 
πκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεοπξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ Γεπηέξα        25.09.2017 

Ζκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ                Παξαζθεπή      29.09.2017 

Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
ΦΑΞ:2271350241 

e – mail:promithion@xioshosp.gr 

 

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ζ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο: ΑΦΜ, πιήξε επσλπκία, ηειέθσλν, θαμ, e-mail, θαζψο επίζεο ην 

ζπληειεζηή ΦΠΑ,ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη λα  έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

Αξηζκόο 

Αηηήκαηνο 

Κωδηθόο 

Ννζνθνκείνπ 

Πεξηγξαθή 

Τιηθνύ 

Σηκή 

κνλάδαο € 

(ρωξίο 

ΦΠΑ) 

Κωδηθόο 

Παξαηεξε-

ηεξίνπ 

Σηκή 

Παξαηεξε-

ηεξίνπ 

Κωδηθόο 

Δκπνξίνπ 
GMDN 

Κωδηθόο 
ΔΚΑΠΣΤ 

         

 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη – επί πνηλή απφξξηςεο – ν ρξφλνο παξάδνζεο  ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. Λφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, ην λνζνθνκείν επηζπκεί ηα 

πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη εηνηκνπαξάδνηα, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα απνξξίςεη ηελ  πξνζθνξά αλ θξίλεη φηη ν ρξφλνο παξάδνζεο είλαη κεγάινο ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή πξνζθνξάο ηνπ είδνπο ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηηκή 

παξαηεξεηεξίνπ, απηή ππνρξεσηηθά απνξξίπηεηαη. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ην είδνο δελ 

ΑΔΑ: ΩΞΧΡ469073-ΦΨ5



9 
 

αληηζηνηρίδεηαη κε ην παξαηεξεηήξην ηηκψλ, απηφ ζα αλαθέξεηαη ζηε ζηήιε θσδηθφο 

παξαηεξεηεξίνπ. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

Οη εηαηξείεο πνπ ζα απνζηείινπλ πξνζθνξά γηα ηα είδε ηεο θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά γηα ηε δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ηνπο, θαη ηα 

είδε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ αληίζηνηρε πηζηνπνίεζε CE. 

Δπί ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ππεύζπλα όηη δελ 

βξίζθνληαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ηωλ άξζξωλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο 

νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ. 

 

 

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» 

 

 

ΔΛΔΝΖ  ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 
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