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Αθήνα 29 Οκτωβρίου 2021 

Προς 
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 37  
Τ.Κ. 26335 
ΠΑΤΡΑ  
 
Υπ’ όψιν: Τμήμα Προμηθειών 
Τηλέφωνο: 2613601872-854   
email: diabouleysi@agandreashosp.gr 
 
Κοινοποίηση: Επιτροπή Προδιαγραφών Διαγωνισμού 
 
Θέμα: Διαβούλευση σχετικά με τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» 
 
Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, 
Σε συνέχεια της ανακοίνωσής σας για την 1η δημόσια διαβούλευση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 
43049/22-10-2021 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Προϊόντων 
Καθαρισμού», επιθυμούμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας επί των προδιαγραφών: 
 
Πιο Αναλυτικά: 

1. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 
•Υγρό καθαρισμού χεριών με ουδέτερο pH 5,5-7. 
•Με υψηλή περιεκτικότητα σε καθαριστικούς παράγοντες 15-30%, με προσθήκη βιταμινών και 
γλυκερίνης . 
Επειδή η αναφορά σε ποσοστά συστατικών, μπορεί να είναι αποτρεπτική για την συμμετοχή 
περισσότερων εταιριών, προτείνουμε η παραπάνω απαίτηση να τροποποιηθεί ως εξής: 
«Να περιέχει ως καθαριστικά συστατικά τασιενεργές ουσίες και να μην περιέχει σάπωνες και 
αλκάλια. Επίσης να περιέχει γλυκερίνη και βιταμίνες για ενυδάτωση του δέρματος και να είναι 
κατάλληλο για συχνή χρήση.» 
•Να έχει διακριτικό άρωμα, να μην ερεθίζει τα χεριά και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. 
•Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 ( ενός ) λίτρου και να φέρει δοσομετρική αντλία για αποφυγή 
επιμόλυνσης του περιεχομένου. 
Για την αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου θα πρέπει η αντλία να είναι ενσωματωμένη 
εργοστασιακά, , προτείνουμε η παραπάνω απαίτηση να τροποποιηθεί ως εξής: 
«Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 ( ενός ) λίτρου και να φέρει δοσομετρική αντλία για 
αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου. » 
•Να κατατεθούν τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή του μετάφραση στα ελληνικά . 
•Να  κατατεθούν  τα  πιστοποιητικά  διασφάλισης  ποιότητας  της  εταιρείας  ISO  9001 και  η 
εταιρεία να είναι καταχωρημένη στο CPNP. 
Επιπλέον προτείνουμε να προστεθούν οι παρακάτω απαιτήσεις ώστε το προϊόν να είναι σύννομο 
με την Ελληνική νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς:  
•«Να περιέχει παράγοντες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων εντός του 
σκευάσματος, σε επιτρεπτές συγκεντρώσεις, όπως αναφέρονται στον πίνακα του παραρτήματος 
V του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα.» 
•«Η μονάδα παραγωγής του κρεμοσάπουνου να πληροί τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό (ΕΚ) 1223/2009 (L342/59/22.12.2009) καθώς και τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο  
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52858/4.7.2013 του ΕΟΦ περί  ορθής παρασκευαστικής πρακτικής, να διαθέτει και προσκομιστεί 
το ISO 22716:2007.» 
 
Προτεινόμενη Τιμή λίτρου χωρίς ΦΠΑ 2,30 €  

 
2. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

•Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό γενικής χρήσεως με ουδέτερο  PH. ( περίπου 7 ) 
•Το προϊόν να είναι οικολογικό ( ecolabel ) και να κατατεθεί πιστοποιητικό που να το αποδεικνύει ( 
επί ποινή απόρριψης ) . 
•Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα. Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση, η προτεινόμενη από τον 
κατασκευαστή δοσολογία χρήσης και το κόστος διάλυσης χρήσης . 
•Να είναι ελαφριά αρωματισμένο, να διατίθεται σε συσκευασία 1-2 λίτρα με δοσομετρητή. 
•Να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους. 
•Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας στην ελληνική 
και το ξενόγλωσσο εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν συμφώνα με τον Κανονισμό ΕΚ1272/2008 
CLP. 
•Eπίσης τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της παραγωγού εταιρείας ISO9001 και ISO 14001 
•Να έχει δελτία δεδομένων ασφαλείας τα οποία να κατατεθούν. 
•Να κατατεθούν το Ελληνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο. 
 
Προτεινόμενη Τιμή λίτρου χωρίς ΦΠΑ 3,90 €  
 

3. ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40(±2)x40(±2)cm 
•Να είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις . 
•Να είναι κατάλληλο για ξεσκόνισμα, έπιπλα-γραφεία μπάνιο, γυαλιστερές και λείες επιφάνειες, 
τζάμια-καθρέπτες, αφαιρώντας  δακτυλιές  και λεκέδες 
•Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό ή νωπό. 
•Να είναι μαλακό, ανθεκτικό και να μην αφήνει χνούδια . 
•Να διατίθεται σε χρωματισμούς ανάλογα με την χρήση του (κόκκινο-πράσινο-μπλε-κίτρινο). 
•Να αντέχουν σε πλύση τουλάχιστον 90οC για τουλάχιστον 200 κύκλους πλυσίματος και σε χημικά 
προϊόντα. 
Επιπλέον εφόσον το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομείο για καθαρισμό ευαίσθητων 
υγειονομικά χώρων, προτείνουμε να προστεθεί η παρακάτω απαίτηση: 
•«Να συγκρατούν βακτήρια σε ποσοστό άνω του 99,999% και να διαθέτουν μελέτες με βάση 
ευρωπαϊκά πρότυπα, που να το αποδεικνύουν» 
 
Προτεινόμενη Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 1,30 €  
 
 

5. ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (80cm) 
•Να είναι μίας χρήσης λευκού χρώματος ,ειδικά εμποτισμένα να μην αφήνουν θαμπάδες . 
•Να είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση σε σύστημα σκουπίσματος 80cm. 
Επειδή το ζητούμενο πέλμα – σύστημα για την εφαρμογή των αντιστατικών πανιών είναι 60cm και 
αφού σημαντικότερο ρόλο για την χρήση του πανιού είναι το πλάτος του για την καλύτερη 
εφαρμογή, προτείνουμε την παρακάτω τροποποίηση: 
•«Να είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση σε σύστημα σκουπίσματος με διαστάσεις 60cm Χ 
τουλάχιστον 24cm» 
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•Να έχουν αντιστατικές ιδιότητες για την προσέλκυση και κατακράτησης σκόνης 
•Να είναι κατάλληλα για κάθε είδους επιφάνεια . Συσκευασία των 200 τεμαχίων 
Επειδή οι περισσότερες εταιρίες διαθέτουν συσκευασίες των 50 τεμαχίων, προτείνουμε η απαίτηση 
για τα τεμάχια της συσκευασίας να αφαιρεθεί 
 
Προτεινόμενη Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 0,08€  
 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ 
•Να έχει υποδοχές σταθεροποίησης για τα αντιστατικά πανάκια 
•Να έχει πέλμα τουλάχιστον 60cm 
•Να διαθέτουν κοντάρι που να μην σκουριάζει 
Στη απαίτηση αυτή γίνεται αναφορά για κοντάρι που να μην σκουριάζει χωρίς να γίνεται καμία 
αναφορά στο ίδιο το πέλμα – τελάρο και τις ιδιότητες του. Προτείνουμε την ακόλουθη 
τροποποίηση: 
«Να είναι κατασκευασμένο από υλικό μεγάλης αντοχής, αλουμίνιο ή πολυπροπυλένιο, ώστε να 
έχει αντοχή στις καταπονήσεις και τις φθορές από τα χημικά. Επίσης να διαθέτουν κοντάρι 
αλουμινίου με αντίστοιχα χαρακτηριστικά» 
•Να είναι μεγάλης αντοχής ώστε να ενδείκνυνται  για  τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών 
 
Προτεινόμενη Τιμή σετ χωρίς ΦΠΑ 27,00€  
 
 

7.  ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1,3m (±10cm) 
•Με κεφαλή   σφικτήρα, δαγκάνα 14cm , βαρέως  τύπου για επαγγελματική σφουγγαρίστρα 
400g περίπου . 
•Να είναι υψηλής αντοχής. Κατάλληλο για την σφουγγαρίστρα που θα επιλεγεί. 
 
Επειδή ζητείτε σωστά το κοντάρι και ο σφιγκτήρας να είναι μεγάλης αντοχής ώστε να αντέχει το 
βάρος της επαγγελματικής σφουγγαρίστρας των 400gr (η οποία βρεγμένη ζυγίζει πάνω από 700gr), 
πρέπει να είναι κατασκευασμένα από καθαρό αλουμίνιο και πολυπροπυλένιο αντίστοιχα. 
Προτείνουμε λοιπόν η προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: 
•Να είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο για υψηλή αντοχή. Κατάλληλο για την 
σφουγγαρίστρα που θα επιλεγεί. 
•Να διαθέτουν σφικτήρα περίπου 14cm, βαρέως τύπου, κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο 
για επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400g περίπου 
 
Προτεινόμενη Τιμή σετ χωρίς ΦΠΑ 9,00€  
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        19.   ΣΤΗΦΤΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
•Να είναι μεγάλης αντοχής 
•Να διαθέτουν λεβιέ στυψίματος 
 
Παρατηρούμε ότι η ετήσια ζητούμενη ποσότητα είναι υπερβολικά μεγάλη και σε συνδυασμό με τη 
προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά τεμάχιο, συμπεραίνουμε ότι η αντοχή τους δεν είναι πολύ μεγάλη. 
Για την διασφάλιση του νοσοκομείου προτείνουμε την παρακάτω περιγραφή: 
• Να είναι κατασκευασμένα πολυπροπυλένιο και αλουμίνιο.  

• Να διαθέτουν χερούλι επίσης από αλουμίνιο  
 
 

• Να είναι εύκολη η επισκευή τους, διαθέτουν ανταλλακτικά και να προσκομιστεί σχετικός 
τιμοκατάλογος 

 
Προτεινόμενη Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 52,00€  
 
      21.  ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΤΖΑΜΙΩΝ 
•Να είναι κατάλληλο για όλα τα τζάμια και τις γυάλινες επιφάνειες 
•Να απομακρύνει βρωμιές ουσίες και σκόνη χωρίς να προκαλεί φθορά στα τζάμια 
•Να διαθέτει αντλία ψεκασμού 
•Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml 
 
Προτείνουμε τη παραπάνω προδιαγραφή να εμπλουτισθεί ως εξής: 
• «Να περιέχει μείγμα αλκοολών τουλάχιστον 5%, για αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των 
ανθεκτικών επιφανειών με ταυτόχρονο γρήγορο στέγνωμα χωρίς ίχνη και σημάδια» 
• «Να έχει pH διαλύματος ουδέτερο (περίπου 7) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με 
τις επιφάνειες» 
• «Το προϊόν να είναι οικολογικό (ecolabel) και να κατατεθεί πιστοποιητικό που να το 
αποδεικνύει» 
 
Προτεινόμενη Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 4,00€  
 
 
      22.   ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ 
•Να έχει PH 1,5-2 (οξύ) 
•Να διατίθεται σε δοχείο των 4 λίτρων 
•Να περιέχει ορθοφωσφορικό 15% και φωσφορικό οξύ 
•Να περιέχει περίπου 5% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και από 5% έως κάτω του 15% 
φωσφορικές ενώσεις 
•Να έχει γνωστοποίηση στο Γ.Χ.Κ 
•Να είναι κατάλληλο για δάπεδα, μπάνια, βρύσες. 
 
Προτείνουμε οι παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις όπως τροποποιηθούν και εμπλουτισθούν ως εξής: 
•Να είναι συμπυκνωμένο υγρό με ισχυρά όξινο pH 
•Να διατίθεται σε δοχείο των 4-5 λίτρων με δοσομετρική αντλία. 
•Να περιέχει παράγωγα του φωσφορικού οξέος άνω του 20% 
•Να περιέχει περίπου 5% Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, μη ιονικές επιφανειοδραστικές 
ουσίες, 
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•Να φέρει καταχώρηση  στο Ε.Μ.Χ.Π. και να κατατεθεί αντίγραφο αυτού. 
•Να είναι κατάλληλο για δάπεδα, μπάνια, βρύσες και να απομακρύνει άλατα, πουρί και 
σκουριές. 
•Να διαθέτει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για αποτροπή φθορών στις επιφάνειες που 
καθαρίζονται. 
•Να δίνεται το κόστος του διαλύματος χρήσης έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική 
αραίωση. 
•Η κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος να είναι πιστοποιημένη με τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 
14001:2015. 
 
•Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π και Δελτίο 
Δεδομένων Ασφαλείας στα Ελληνικά σύμφωνα με την ισχύουσα οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 και τον 
κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν να κατατεθούν και τα 
πρωτότυπα Αγγλικά (αναφορικά με το τεχνικό φυλλάδιο και Δ.Δ.Α). 
 
Προτεινόμενη Τιμή λίτρου χωρίς ΦΠΑ 5,50€  
 
 
      25. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ –ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
•Δύο κάδους μπλέ και κόκκινο χωρητικότητας τουλάχιστον 18 lt. 
•Στίφτη μεγάλης αντοχής με λεβιέ 
•Πλαίσιο για εύκολη μεταφορά 
•4 κουβαδάκια διαφορετικών χρωμάτων 
 
•Συρτάρια ή ράφια εναπόθεσης απορρυπαντικών και πανιών 
•Στεφάνι με καπάκι και θέση για τοποθέτηση σακούλας απορριμμάτων. 
 
Αφού το ζητούμενο τροχήλατο καρότσι θα χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομείο για καθαρισμό 
ευαίσθητων υγειονομικά χώρων, προτείνουμε να τροποποιηθεί η περιγραφή ώστε να προσφέρει 
μεγαλύτερη ασφάλεια στο χρήστη και τον ασθενή: 

• Να είναι κατασκευασμένα  από πολυπροπυλένιο  

• Να διαθέτουν σκελετό αλουμινίου για μεγαλύτερη αντοχή 

• Να διαθέτουν βάση με ρόδες διαμέτρου τουλάχιστον 100mm  

• Να διαθέτουν τουλάχιστον ένα ράφι εναπόθεσης απορρυπαντικών και πανιών 

• Να διαθέτουν 4 κουβαδάκια με χρωματικό διαχωρισμό  

• Να διαθέτουν στήριγμα για σακούλα απορριμμάτων με καπάκι  

• Να διαθέτουν στήριγμα για κοντάρι και σήμα υγρού δαπέδου 

• Να διαθέτουν θέση για έγγραφα – πρόγραμμα εργασιών σε εμφανές σημείο 

• Να διαθέτουν δύο κουβάδες 15lt με χρωματικό διαχωρισμό με και πρέσα και στήριγμα πρέσας  

• Η πρέσα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για στύψιμο πανετών. 

• Η επιφάνειά τους να είναι αντιστατική 

• Τα μεταλλικά μέρη να διαθέτουν κατάλληλη επεξεργασία ώστε να μην σκουριάζουν 

• Να διαθέτουν και να προσκομίζεται πλήρη λίστα και τιμές ανταλλακτικών για κάθε μέρος του 

καροτσιού συμπεριλαμβανομένης και της πρέσας  

• Να μπορεί να αναβαθμιστεί σε καρότσι κλειστού τύπου με την προσθήκη ανταλλακτικών 
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Προτεινόμενη Τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ 370,00€  
 
 
Τέλος για την διασφάλιση σας της συμμόρφωσης των προϊόντων τόσο με τις ζητούμενες τεχνικές 
προδιαγραφές των ειδών όσο και για την σύννομη κυκλοφορία αυτών, προτείνονται οι 
παρακάτω γενικοί όροι: 
 

1. Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός 
προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ) σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια. Θα 
δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», 
«υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Ειδικών όρων και των Τεχνικών                                            
 
Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο 
σχετικό φυλλάδιο /προσπέκτους/τεχνικό δελτίο κ.α., καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που 
να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

2. Αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά ή  Αγγλικά εάν πρόκειται για 
εισαγόμενο προϊόν με πιστή μετάφραση αυτού στα Ελληνικά. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα 
Ελληνικά. 

3. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για 
εισαγόμενο προϊόν (αφορά τα απορρυπαντικά προϊόντα ). Οι ετικέτες των 
απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του 
Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP. 

4. Καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π για όλα τα απορρυπαντικά προϊόντα εφόσον απαιτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ) και 
καταχώρηση στο CPNP για τα καλλυντικά προϊόντα (αφορά τα προϊόντα που 
επισημαίνονται ως επικίνδυνα για τον άνθρωπο).  

5. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε 
απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 
και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).  

6. Να επισυναφθούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) στα Ελληνικά, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τον Κανονισμό ΕΚ. 
1272/2008 CLP, για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα. 

7. Να δηλωθεί η χώρα παραγωγής και το εργοστάσιο παρασκευής των προσφερόμενων 
ειδών. 

8. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των κατασκευαστών των 
καλλυντικών σκευασμάτων (κρεμοσάπουνα, κρέμες, σαμπουάν κ.α) σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 22716:2007. 

9. Να κατατεθούν τα εν ισχύ  πιστοποιητικά των κατασκευαστών ISO 9001:2015 και ISO 
14001:2015 για τα απορρυπαντικά – απολυμαντικά 

10. Να κατατεθεί το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας του προσφέροντος, εάν είναι άλλος 
από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για εμπορία προϊόντων 
καθαρισμού και απολύμανσης. 

11. Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα να αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά κιλό 
συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραίωση. 

12. Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται από 
συστήματα εύκολης δοσολόγησης (δοσομετρικά συστήματα, αντλίες ,μεζούρες, 
κανατάκια), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία 
και κατ΄ επέκταση η οικονομία στην χρήση. Να κατατεθούν δείγματα των δοσομετρικών 
βοηθημάτων. 
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13. Να κατατεθεί 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/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον 
πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση 
Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών. 

 
14. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών  ή τους ειδικούς 

όρους θα απορρίπτονται.  Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται 
της αξιολόγησης. 

 
 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 
 
Με εκτίμηση, 
 

 
ΠEΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


