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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Εισαγωγή 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια του είδους 
«Εξοπλισμός και Αναλώσιμα Υλικά Καθαριότητας» για τις ανάγκες του φορέα σύμφωνα με τη 
διακήρυξη. 
Στον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά καθαριότητας συμπεριλαμβάνονται τα ανταλλακτικά πανιά 
μιας χρήσης για τη συσκευή dust mop, οι απορροφητικές πετσέτες, τα γάντια πλαστικά καθαριότητας 
μιας χρήσης LATEX, τα γάντια πλαστικά καθαριότητας πολλαπλών χρήσεων, ο κάδος απορριμμάτων 
διαδρόμων, ο κάδος μπάνιου με πεντάλ, το καλαθάκι τουαλέτας, οι κάλυκες για επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα, το επαγγελματικό καρότσι σφουγγαρίσματος με ένα κάδο με λαβή και πρέσα στίφτη, 
το επαγγελματικό καρότσι σφουγγαρίσματος με δύο κάδους με λαβή και πρέσα στίφτη, το κοντάρι για 
απλή σκούπα, το κοντάρι για απλή σφουγγαρίστρα, το κοντάρι για επαγγελματική σφουγγαρίστρα, ο 
κουβάς σφουγγαρίσματος, οι παρκετέζες, η προειδοποιητική  πινακίδα καθαριότητας, η πλαστική 
σκούπα, το σκουπάκι τουαλέτας πιγκάλ wc πλαστικό με βάση, η συσκευή dust mop, το σφουγγάρι 
κουζίνας, η βιδωτή σφουγγαρίστρα, η επαγγελματική σφουγγαρίστρα, το ύφασμα καθαρισμού, το 
φαράσι με κοντάρι και οι ψεκαστήρες χειρός. 
Στη συνέχεια του παρόντος και για λόγους συντόμευσης ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά 
καθαριότητας θα αναφέρονται ως «προϊόντα». Επιπλέον, η αναφορά σε συγκεκριμένους Κανονισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διατάξεις της ενωσιακής    και εθνικής νομοθεσίας αφορά και τις 
εκάστοτε ισχύουσες τροποποιήσεις τους. 

 
2. Χαρακτηριστικά Προϊόντος 

 
2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά 

 
2.1.1. Τα προϊόντα θα πρέπει να παράγονται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
 

2.1.2. Η παραγωγή και η διάθεσή των προϊόντων στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας 
προϊόντων. 

 
2.2. Ειδικά Χαρακτηριστικά 

 
2.2.1. Ανταλλακτικά πανιά μιας χρήσης για τη συσκευή dust mop 

 Τα πανάκια θα είναι nonwoven και θα είναι κατασκευασμένα από μικροΐνες. 

 Θα έχουν αντιστατικές ιδιότητες και θα «παγιδεύουν» τη σκόνη και τις τρίχες. 

 Οι διαστάσεις τους θα είναι τέτοιες που να ταιριάζουν στην συσκευή DUST MOP.  

 
2.2.2. Απορροφητικές πετσέτες (τύπου WETTEX No3) 

 Η απορροφητική πετσέτα πρέπει να έχει υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, 

χωρίς να αφήνει χνούδι. 

 Πρέπει να είναι κατάλληλη για καθαριότητα σε γραφεία, τοίχους, πλακάκια, είδη υγιεινής κ.ά. 

 Πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον από 20 x 30 εκατοστά έως και 30 x 30 εκατοστά. 

 

2.2.3. Γάντια πλαστικά καθαριότητας μιας χρήσεως LATEX  

 Πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας. 

 Πρέπει να είναι ανθεκτικά. 

 Πρέπει να είναι από υλικό LATEX. 

 Να διατίθενται σε διαστάσεις medium και large. 
 
2.2.4. Γάντια πλαστικά καθαριότητας πολλαπλών χρήσεων  
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 Πρέπει να είναι γενικής χρήσης. 

 Πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας. 

 Πρέπει να είναι ανθεκτικά και στα πιο σκληρά απορρυπαντικά. 

 Να διατίθενται σε διαστάσεις medium και large. 
 
2.2.5. Κάδος Απορριμμάτων Διαδρόμων 

 Πρέπει να είναι πλαστικός με πεντάλ. 

 Πρέπει να είναι χωρητικότητας από 35lt έως 50lt. 
 
2.2.6. Κάδος μπάνιου με πεντάλ 

 Πρέπει να είναι κυλινδρικού σχήματος, πλαστικός. 

 Το άνοιγμα του θα γίνεται με πεντάλ.  

 Η χωρητικότητα του θα είναι τουλάχιστον από 7lt έως 10lt. 
 

2.2.7. Kαλαθάκι τουαλέτας 

 Το καλαθάκι τουαλέτας θα είναι κυλινδρικού σχήματος. 

 Θα αποτελείται εξωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα και εσωτερικά θα περιέχει   αποσπώμενο 
πλαστικό καλάθι. 

 Το άνοιγμα του κάδου θα γίνεται με πεντάλ. 

 Η χωρητικότητά του θα είναι τουλάχιστον 20lt. 

Η διάμετρός του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30cm. 

 
2.2.8. Κάλυκες για επαγγελματική σφουγγαρίστρα 

 Οι κάλυκες πρέπει να είναι πλαστικοί. 

 Πρέπει να είναι εύκολοι στην χρήση και ανθεκτικοί. 

 Πρέπει να προσαρμόζονται σε κοντάρι. 

 
2.2.9. Καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικό τροχήλατο για ένα κάδο με λαβή και πρέσα    στίφτη 

 Το καρότσι θα περιλαμβάνει μία ανθεκτική τροχήλατη βάση με λαβή ώθησης για την 
μετακίνηση του και θα έχει υποδοχή για έναν κάδο. 

 Ο κάδος πρέπει να είναι πλαστικός, αποσπώμενος, να διαθέτει χερούλι και να έχει 

χωρητικότητα 25 λίτρα περίπου. 

 Ο κάδος πρέπει να διαθέτει χερούλι. 

 Στον κάδο πρέπει να ενσωματώνεται πρέσα στυψίματος. 

 
2.2.10. Καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικό τροχήλατο για δύο κάδους με λαβή και πρέσα     

στίφτη 

 Το καρότσι θα περιλαμβάνει μία ανθεκτική τροχήλατη βάση με λαβή ώθησης για την 
μετακίνηση του και θα έχει υποδοχή για δύο αποσπώμενους κάδους. 

 Οι κάδοι πρέπει να είναι από πλαστικό, να είναι αποσπώμενοι, να διαθέτουν χερούλια και να 

έχουν χωρητικότητα 25 λίτρα περίπου. 

 Στον κάδο πρέπει να ενσωματώνεται πρέσα στυψίματος. 

 
2.2.11. Κοντάρι για απλή σκούπα 

 Πρέπει να είναι ανθεκτικό, άριστης ποιότητας. 

 Πρέπει να είναι αλουμινίου, βιδωτό με χοντρό σπείρωμα. 

 Το κοντάρι πρέπει να έχει μήκος από 1,20μ  έως 1,30 μ. 

 Πρέπει να εφαρμόζει με την υπό προμήθεια σκούπα. 
 
2.2.12. Κοντάρι για απλή σφουγγαρίστρα  

 Πρέπει να είναι ανθεκτικό, άριστης ποιότητας.  

 Πρέπει να είναι  αλουμινίου με λεπτό σπείρωμα. 
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 Το κοντάρι πρέπει να έχει μήκος από 1,20 m έως 1,30. 

 Πρέπει να έχει εργονομικές λαβές για εύκολο χειρισμό και να εφαρμόζει με τις υπό προμήθεια 
σφουγγαρίστρες. 
 

2.2.13. Κοντάρι για επαγγελματική σφουγγαρίστρα 

 Το κοντάρι πρέπει να έχει μήκος από  1,30 μ. έως 1,40 μ. 

 Πρέπει να είναι από μέταλλο με κάλυκες. 

 Πρέπει να είναι με βίδα και να εφαρμόζει απόλυτα στον κάλυκα. 

 Πρέπει να έχει εργονομικές λαβές για εύκολο χειρισμό. 
Τα προσφερόμενα κοντάρια για επαγγελματική σφουγγαρίστρα, οι κάλυκες και οι επαγγελματικές 
σφουγγαρίστρες θα πρέπει να εφαρμόζουν μεταξύ τους.  

 
2.2.14. Κουβάς σφουγγαρίσματος 

 Ο κουβάς πρέπει να είναι πλαστικός.  

 Πρέπει να διαθέτει χερούλι. 

 Πρέπει να έχει χωρητικότητα 15 έως 25 λίτρα 

 Πρέπει να έχει ενσωματωμένο αφαιρούμενο εξάρτημα αποστράγγισης υγρών (στίφτη). 
 
2.2.15. Παρκετέζες  

 Πρέπει να είναι με κοντάρι μεταλλικό με βάση Μοπ και ανταλλακτικό Μοπ ακρυλικό. 

 Πρέπει να είναι τουλάχιστον 40cm και το ανταλλακτικό Μοπ 40cm.  
 
2.2.16. Προειδοποιητική Πινακίδα Καθαριότητας 

 Πρέπει να είναι τουλάχιστον 60cm. 
 
2.2.17. Σκούπα Πλαστική 

 Η σκούπα πρέπει να είναι πολύ γερή κανονικού μεγέθους. 

 Πρέπει να έχει μηχανισμό για να βιδώνει σε κοντάρι (χοντρό σπείρωμα τουλάχιστον 5 σειρών). 

 Δεν πρέπει να μαδάει και πρέπει να σκουπίζει ομοιόμορφα.  

 

2.2.18. Σκουπάκι τουαλέτας πιγκάλ WC πλαστικό με βάση 

 Πρέπει να περιέχει βάση. 

 Πρέπει να είναι από υψηλής ποιότητας πλαστικό για μεγάλη αντοχή στο χρόνο και στη χρήση. 

 Πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 33x10cm 
 
2.2.19. Συσκευή dust mop 

 Η συσκευή dust - mop θα είναι κατασκευασμένη από πλαστικό υλικό μεγάλης αντοχής. 

 Θα πρέπει να είναι εύκαμπτη και ελαφριά για εύκολο χειρισμό. 

 Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης πανιού. 

 Θα πρέπει να διαθέτει μαλακή πλαστική επικάλυψη στις πλευρές για να προστατεύει τα  έπιπλα 
του χώρου. 

 Το μήκος της βάσης πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50cm. 

 Στο κέντρο της βάσης θα προσαρμόζεται το κοντάρι σε ειδική περιστρεφόμενη κεφαλή 360°. 

 Το μήκος του κονταριού πρέπει να είναι τουλάχιστον 110cm.  

 
2.2.20. Σφουγγάρι κουζίνας 

 Το σφουγγάρι κουζίνας πρέπει να είναι μικρού μεγέθους με υψηλής ποιότητας φίμπρα. 

 Πρέπει να είναι δύο όψεων και στην μία όψη να έχει συνθετικό σύρμα. 

 Πρέπει να έχει υψηλή απορροφητικότητα. 

 Πρέπει να έχει μεγάλη ανθεκτικότητα σε  καθαριστικά και απολυμαντικά. 

 Ενδεικτικές διαστάσεις μεγέθους περίπου (7x12 εκ) (+-10) 
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2.2.21. Σφουγγαρίστρα βιδωτή 

 Η σφουγγαρίστρα πρέπει να είναι από ύφασμα τύπου WETTEX με μικροϊνες.  

 Πρέπει να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και να μην αφήνει χνούδια. 

 Πρέπει να έχει μηχανισμό για να βιδώνει σε κοντάρι (λεπτό σπείρωμα). 

 Πρέπει να έχει αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. 
 
2.2.22. Σφουγγαρίστρα επαγγελματική  

 Η σφουγγαρίστρα πρέπει να είναι κορυφαίας ποιότητας με φαρδιά κεντρική γάζα μεγάλης 
αντοχής  και να έχει βάρος τουλάχιστον 250        γραμμάρια. 

 Πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα στους κάλυκες. 

 Πρέπει να έχει μεγάλη απορροφητικότητα, καλή κατακράτηση υγρών. 

 Πρέπει να έχει αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. 

 Πρέπει να είναι νημάτινη (κορδόνι) και να μην αφήνει χνούδια. 
 
2.2.23.  Ύφασμα Καθαρισμού 

 Πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης για υγρή και στεγνή χρήση με ή χωρίς τη χρήση χημικών. 

 Πρέπει να αφαιρεί εύκολα και γρήγορα λιπαρούς λεκέδες και τα μικρότερα σωματίδια σκόνης και 
βρωμιάς. 

 Πρέπει να καθαρίζει χωρίς να αφήνει υπολείμματα και χνούδια. 

 Πρέπει να είναι ιδανικό γα όλες τις επιφάνειες.  

 Πρέπει να είναι από μικροΐνες και να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 40x40 cm. 
 
2.2.24. Φαράσι με κοντάρι 

 Το φαράσι πρέπει να είναι ορθοστατικό. 

 Πρέπει να είναι πλαστικό και να έχει πλαστικό κοντάρι τοποθετημένο σε γωνία με το εξάρτημα 
συλλογής απορριμμάτων. 

 Το μήκος του κονταριού πρέπει να είναι τουλάχιστον 70cm. 

 Το φαράσι πρέπει να έχει ενισχυμένο λάστιχο μπροστά. 
 

2.2.25. Ψεκαστήρες χειρός 

 Ο ψεκαστήρας θα αποτελείται από διάφανο μπουκάλι κατασκευασμένο από υλικό 
κατάλληλο για ανάμιξη υλικών καθαρισμού. 

 Πρέπει να διαθέτει βαθμονόμηση (κλίμακα μέτρησης). 

 Το ακροφύσιο ψεκασμού πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο και να σφραγίζει αεροστεγώς το  δοχείο. 

 Η χωρητικότητα του δοχείου πρέπει να είναι 500-600ml.  

 

3. Συσκευασία 

Τα προϊόντα θα πρέπει να τοποθετηθούν ανά είδος σε κατάλληλες συσκευασίες, οι οποίες θα πρέπει 
να είναι κλειστές και σφραγισμένες. Δεν θα πρέπει να είναι σκισμένες και να παρουσιάζουν ίχνη 
παραβίασης. 

 
4. Επισημάνσεις 

Στην εξωτερική επιφάνεια της τελικής συσκευασίας ανά είδος προϊόντος, θα πρέπει να υπάρχει 
επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία: 

 Η επωνυμία του αναδόχου. 

 Η ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

 Ο αριθμός των συσκευασιών – τεμαχίων που περιέχονται. 

 Ο αριθμός της σύμβασης. 
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5. Διενεργούμενοι Έλεγχοι 

Η Επιτροπή Παραλαβής σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 2% (στην πλησιέστερη 
ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο) της παραδοθείσας ποσότητας κάθε είδους ελέγχει όσες από 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2 μπορούν να ελεγχθούν μακροσκοπικά και τις απαιτήσεις 
συσκευασίας και επισήμανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. 

 
 

6. Υποχρεώσεις Προμηθευτών 

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την τεχνική προσφορά  μία υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνει τα παρακάτω: 
α) έλαβε γνώση και συμμορφώνεται με όλους τους όρους της προδιαγραφής στο σύνολό τους χωρίς  
καμία μεταβολή. 

β) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του 
προσωπικό, μέσα και δαπάνες. 

γ) τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής 
ασφάλειας των προϊόντων (Οδηγία 2001/95/ΕΚ) και τις απαιτήσεις του Καν. 1907/2006 - R.E.A.C.H. ή 
άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια των συγκεκριμένων  προϊόντων. 

 
Αναφορικά με την απαίτηση 6 (γ) η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, 
όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης και να 
προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους των παραδοθέντων προϊόντων μετά από νέα δειγματοληψία. Το 
κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο 
οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται 
η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα. 


