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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I –  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Α.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

1. Σκοπός  

Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι να θέσει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να 

ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού (χαρτικά με συσκευές 

διάθεσης τους), κρεμοσάπουνα και σάκοι απορριμμάτων. 

 

2. Προβλεπόμενη χρήση 

Τα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού και οι συσκευές που περιγράφονται στην παρούσα 

τεχνική προδιαγραφή θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών υγιεινής και για 

την ευπρεπή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της εταιρείας μας.  

 

3. Κοινές απαιτήσεις για τα είδη όλων των Ομάδων 

Όλοι οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν ένα (1) δείγμα για το χαρτί υγείας, 

τις χειροπετσέτες (συνοδευόμενα από τις απαιτούμενες συσκευές διάθεσης αυτών) και τις 

σακούλες απορριμμάτων ώστε να επιβεβαιώσει η αρμόδια Επιτροπή την ικανοποίηση των 

ελαχίστων απαιτήσεων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του παρόντος 

Παραρτήματος «Ι». 

Το δείγμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής προσφοράς των προσφερόντων και 

απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού. 

Για το κρεμοσάπουνο, οι προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό 
χημικής ανάλυσης από εργαστήριο του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή άλλου χημικού 
εργαστηρίου με δικαίωμα επιβεβαίωσης εκ μέρους της ΕΑΒ. 

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

 

4. Τεχνικές προδιαγραφές ρολών χειροπετσέτας με συσκευές διάθεσης 

 

Το ρολό χειροπετσέτας (ΡΧ) θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

4.1 Το ΡΧ θα πρέπει να περιέχει δίφυλλη χειροπετσέτα (κολλημένα μεταξύ τους φύλλα). 

4.2 Το χρώμα της χειροπετσέτας θα πρέπει να είναι λευκό. 

4.3 Το βάρος χειροπετσέτας ανά φύλλο θα πρέπει να είναι 21-25gr/m2. 

4.4 Το συνολικό μήκος της περιεχόμενης χειροπετσέτας ανά ρολό θα πρέπει είναι 

τουλάχιστον 130m. 

4.5 Το πλάτος της χειροπετσέτας (ύψος του ρολού) θα πρέπει να είναι 19-22cm. 

4.6 Το ΡΧ θα πρέπει να φέρει όλες τις απαιτούμενες από την νομοθεσία προδιαγραφές 

και θα πρέπει να καλύπτει όλους του κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

4.7 Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει και διαθέσει κατά χρήση με 

χρησιδάνειο στην ΕΑΒ καθ’ όλη της διάρκεια της σύμβασης  αντίστοιχες συσκευές 

διάθεσης των ΡΧ σε θέσεις ανάρτησης εντός των τουαλετών της ΕΑΒ που θα 

υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΑΒ.  
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4.8 Τεχνικές προδιαγραφές συσκευών διάθεσης ΡΧ  

4.8.1 Σύστημα κλειδώματος. 

4.8.2 Μεγάλη χωρητικότητα για ρολό διαμέτρου τουλάχιστον 190mm και 

αντίστοιχου βάρους για την ασφαλή τοποθέτηση του προσφερόμενου ρολού. 

4.8.3 Εύκολο γέμισμα συσκευής. 

4.8.4 Αποκλειστικά χειροκίνητη προώθηση και αποκοπή της χειροπετσέτας σε μήκος 

22-24cm (ανά φύλλο). 

4.8.5 Εύκολη επισκευή/αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς, χωρίς την 

απεγκατάσταση από τον τοίχο. 

4.8.6 Ο προμηθευτής υποχρεούται σε  άμεση αντικατάσταση ή επισκευή (με δικό 

του προσωπικό, μεταφορικά και υλικά) κάθε ελαττωματικού τμήματος ή 

συστήματος της συσκευής, η αστοχία του οποίου οφείλεται σε λανθασμένο 

υλικό, κακοτεχνία, κακό σχεδιασμό ή ανεπαρκή διάρκεια ζωής. 

4.8.7 Μετά τη λήξη σύμβασης οι συσκευές θα αποξηλωθούν με ευθύνη και δαπάνη 

του αναδόχου. 

 

 

5. Πίνακας συμμόρφωσης και Παραλαβή ρολών χειροπετσέτας 

Όλες οι παράγραφοι της παρούσας προδιαγραφής αποτελούν τους ελάχιστους όρους 

συμμετοχής και όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς. Για το λόγο 

αυτό οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν με την Τεχνική Προσφορά τους 

συμπληρωμένο τον αντίστοιχο πίνακα συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ) προς τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

 

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

 

6. Τεχνικές προδιαγραφές ρολών χαρτιού υγείας με συσκευές διάθεσης 

 

Το ρολό χαρτιού υγείας (ΡΧΥ) θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

6.1 Το ΡΧΥ θα πρέπει να είναι Α’ ποιότητας για χρήση σε επαγγελματικές συσκευές WC.  

6.2 Το ΡΧΥ θα πρέπει να είναι δίφυλλο (κολλημένα μεταξύ τους φύλλα). 

6.3 Το χρώμα του χαρτιού υγείας θα πρέπει να είναι λευκό. 

6.4 Το βάρος ΡΧΥ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 450gr. 

6.5 Το συνολικό μήκος του χαρτιού υγείας ανά ρολό θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

150m. 

6.6 Οι διαστάσεις φύλλου του χαρτιού υγείας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 9,8 Χ 

37cm. 

6.7 Ο αριθμός φύλλων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 405 φύλλα / ρολό. 

6.8 Το ΡΧΥ θα πρέπει να είναι μαλακό και ανθεκτικό στη χρήση του από 100% καθαρή 

κυτταρίνη. 

6.9 Το ΡΧΥ θα πρέπει να είναι 100% υδατοδιαλυτό στην αποχέτευση, χωρίς επιβάρυνση 

σε βιολογικούς καθαρισμούς. 

6.10 Η συσκευασία των ΡΧΥ θα αποτελείται τουλάχιστον από 12 ρολά. 

6.11 Το ΡΧΥ θα πρέπει να φέρει όλες τις απαιτούμενες από την νομοθεσία προδιαγραφές 

και θα πρέπει να καλύπτει όλους του κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
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6.12 Τεχνικές προδιαγραφές συσκευών διάθεσης ΡΧΥ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται  να τοποθετήσει και διαθέσει κατά χρήση με χρησιδάνειο 

στην ΕΑΒ καθ’ όλη της διάρκεια της σύμβασης αντίστοιχες συσκευές διάθεσης των ΡΧΥ σε 

θέσεις ανάρτησης εντός των τουαλετών της ΕΑΒ που θα υποδειχθούν από την αρμόδια 

υπηρεσία της ΕΑΒ. Οι συσκευές διάθεσης των ΡΧΥ θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον 

τα ακόλουθα: 

6.12.1 Σύστημα κλειδώματος. 

6.12.2 Εύκολο ανεφοδιασμό μεγάλης χωρητικότητας και αντίστοιχου βάρους για την 

ασφαλή τοποθέτηση του προσφερόμενου ρολού, με ημιδιάφανο παράθυρο για να 

διακρίνεται πότε χρειάζεται ανεφοδιασμό. 

6.12.3 Αποκλειστικά χειροκίνητη προώθηση και αποκοπή του χαρτιού με  δόντια κοπής για 

εύκολη διανομή χωρίς το χαρτί να βγαίνει ανεξέλεγκτα. 

6.12.4 Τοποθέτηση σε ύψος 70 εκ. περίπου από το έδαφος. 

6.12.5 Εύκολη επισκευή/αντικατάσταση σε περίπτωση φθοράς, χωρίς την απεγκατάσταση 

από τον τοίχο. 

6.12.6 Ο προμηθευτής υποχρεούται σε  άμεση αντικατάσταση ή επισκευή (με δικό του 

προσωπικό, μεταφορικά και υλικά) κάθε ελαττωματικού τμήματος ή συστήματος 

της συσκευής, η αστοχία του οποίου οφείλεται σε λανθασμένο υλικό, κακοτεχνία, 

κακό σχεδιασμό ή ανεπαρκή διάρκεια ζωής. 

6.12.7 Μετά τη λήξη σύμβασης οι συσκευές θα αποξηλωθούν με ευθύνη και δαπάνες του 

αναδόχου. 

 

7. Πίνακας συμμόρφωσης και Παραλαβή ρολών χαρτιού υγείας 

Όλες παράγραφοι της παρούσας προδιαγραφής αποτελούν τους ελάχιστους όρους 

συμμετοχής και όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς. Για το λόγο 

αυτό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο τον αντίστοιχο πίνακα 

συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ) προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

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

 

8.         Τεχνικές προδιαγραφές κρεμοσάπουνου 

 

Το κρεμοσάπουνο θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

8.1     Ιξώδες =>2000 στους 20οC. 

8.2     Επιφανειοδραστικές ουσίες ≥7.0%. 

8.3 Απουσία παθογόνων μικροοργανισμών.  

8.4 Το προϊόν να διαθέτει γνωστοποίηση στο CPNP με σχετική τεκμηρίωση. 

8.5 PH=6÷7. 

8.6 Το κρεμοσάπουνο θα πρέπει να παραδίδεται σε πλαστικές συσκευασίες των 

τεσσάρων ή πέντε λίτρων. 

8.7 Κάθε παράδοση του υλικού απαιτείται να συνοδεύεται με πιστοποιητικό χημικής 

ανάλυσης, εκδιδόμενο με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, όπου θα 

πιστοποιούνται τα παραπάνω χαρακτηριστικά.  
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9. Πίνακας συμμόρφωσης και Παραλαβή κρεμοσάπουνου 

Όλες οι παράγραφοι της παρούσας προδιαγραφής αποτελούν τους ελάχιστους όρους 

συμμετοχής και όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς. Για το λόγο 

αυτό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο τον αντίστοιχο πίνακα 

συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ) προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

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

 

10. Τεχνικές προδιαγραφές σάκων απορριμμάτων σε ρολό 

Οι σάκοι απορριμμάτων είναι δύο ειδών και θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: 

 Α΄ είδος 

10.1 Σακούλες λευκές κατάλληλες για κάδους γραφείου w c - τουαλέτας, από μη  

ανακυκλωμένο πλαστικό (MDPE ή/και HDPE ή/και LLDE) με αστεροειδές κλείσιμο 

στον πάτο, για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

10.2 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 46 Χ 56cm τουλάχιστον, σε ρολά των 100 τμχ. 

10.3 ΧΡΩΜΑ: Λευκό. 

10.4 ΒΑΡΟΣ: 3gr/σακούλα τουλάχιστον. 

 Β΄ είδος 

10.5 Σακούλες σκουπιδιών ενισχυμένες υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής για 

κάθε χρήση, από μη ανακυκλωμένο πλαστικό (MDPE ή/και HDPE ή/και LLDE). 

10.6 ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 80 Χ 110cm τουλάχιστον, σε ρολά των 15 τμχ. 

10.7 ΧΡΩΜΑ: Μαύρο. 

10.8 ΒΑΡΟΣ: 24gr/σακούλα τουλάχιστον. 

 

11. Πίνακας συμμόρφωσης και Παραλαβή σάκων απορριμμάτων 

Όλες οι παράγραφοι της παρούσας προδιαγραφής αποτελούν τους ελάχιστους όρους 

συμμετοχής και όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με αυτούς. Για το λόγο 

αυτό οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο τον αντίστοιχο πίνακα 

συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ) προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Β.   ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

1. Προς προμήθεια ποσότητες ΡΧ και συσκευών 

Συνολική ετήσια ποσότητα: 3.650 τεμαχίων ΡΧ 

Συσκευές διάθεσης: 125 συσκευές  

2. Προς προμήθεια ποσότητες ΡΧΥ και συσκευών   

Συνολική ετήσια ποσότητα: 12.000 τεμάχια ΡΧΥ 

Συσκευές διάθεσης: 250 συσκευές  

3.    Προς προμήθεια συνολική ετήσια ποσότητα κρεμοσάπουνου: 3.400 lt. 

4.        Προς προμήθεια ποσότητες σάκων απορριμμάτων  

Συνολική ετήσια ποσότητα 

4.1         Α ’είδος : 150.000 τμχ (50 συσκευασίες των 30 ρολών των 100τμχ)   

4.2         Β’ είδος :  18.000 τμχ (120 συσκευασίες των 10 ρολών των 15τμχ) 


