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Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020 

Προς  
6Η  ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  
 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ : Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ: 2613-227871 
 
Υπ' όψη: Τμήμα Προμηθειών και Επιτροπή Προδιαγραφών 
 
Θέμα:  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.4538/6-02-20 
 
Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Λάβαμε γνώση της Διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών για προμήθεια υλικών καθαρισμού 
όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή και επιθυμούμε να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας 
επί των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων: 
 
Πιο αναλυτικά: 
 
Για τον Α/Α 4. ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40cm 

Προτείνεται η περιγραφή να εμπλουτιστεί ως εξής: 
 
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 -μπλέ - κίτρινο ). 

Να έχει βάρος τουλάχιστον 40gr ανά τεμάχιο  

(Το βάρος είναι δείκτης της ποιότητας του πανιού. Μεγαλύτερο βάρος ισοδυναμεί με πυκνότερη 

πλέξη άρα καλύτερη καθαριστική δράση και μεγαλύτερη αντοχή) 

Να μπορούν να πλένονται πάνω από τους  90 °C για τουλάχιστον 200 φορές. 

(Έτσι διασφαλίζουμε ότι το πανί μπορεί να απολυμανθεί  θερμικά και επιπλέον είναι μεγάλης αντοχής) 

Προτεινόμενη τιμή 1,30€ πλέον ΦΠΑ 24% ανά τεμάχιο 

 
 Για τον Α/Α 11. ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (80cm) 
Προτείνεται η περιγραφή να εμπλουτιστεί ως εξής: 
 
Να είναι μίας χρήσης λευκού χρώματος ,ειδικά εμποτισμένα να μην αφήνουν θαμπάδες . 

Να είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση σε σύστημα σκουπίσματος 60cm πλάτους 17 έως 24cm  

(Τα τελάρα που χρησιμοποιούνται για την εργασία του σκουπίσματος είναι συνήθως μεγέθους 50 έως 

60 cm και το πλάτος τους 10 με 12 cm. Οπότε η παραπάνω διαστάσεις καλύπτουν όλο το σύστημα 

σκουπίσματος). 

Να έχουν βάρος τουλάχιστον 0,0023gr ανά τεμάχιο. 
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(Το βάρος είναι δείκτης της ποιότητας του πανιού. Μεγαλύτερο βάρος ισοδυναμεί με πυκνότερη 

πλέξη μεγαλύτερη αντοχή οπότε δεν σκίζονται κατά την χρήση) 

Να έχουν αντιστατικές ιδιότητες για την προσέλκυση και κατακράτησης σκόνης 

Να είναι κατάλληλα για κάθε είδους επιφάνεια .  

Συσκευασία των 50 -100 τεμαχίων.  

(Τα κιβώτια είναι συνήθως 20Χ50 τεμάχια ή 10Χ100 τεμάχια) 

Να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο  

(Για μεγάλη αντοχή) 

 
Προτεινόμενη τιμή 50,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ανά κιβώτιο 1000 τεμαχίων 
 
Για τον Α/Α 12 ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1,3m (±10cm) 
Προτείνεται η περιγραφή να εμπλουτιστεί ως εξής: 
 
Με κεφαλή σφικτήρα , δαγκάνα 14cm , βαρέως τύπου για επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400g 

περίπου . 

Να είναι υψηλής αντοχής. Κατάλληλο για την σφουγγαρίστρα που θα επιλεγεί. 

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιουδήποτε είδους τελάρο πανετών ή σφιγκτήρα 

επαγγελματικής σφουγγαρίστρας. Με οπές στο κάτω άκρο του. 

(Ώστε το ίδιο το κοντάρι να  μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιδήποτε επαγγελματικό τελάρο και όχι 

μόνο με την σφουγγαρίστρα) 

Να έχει βάρος έως 300gr. 

(Για την ασφάλεια και την εργονομία του χρήστη θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό ελαφρότερο ώστε 

να συνολικό βάρος που θα χειρίζεται κατά την διαδικασία του σφουγγαρίσματος να είναι το 

χαμηλότερο δυνατό)  

Προτεινόμενη τιμή 6,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ανά τεμάχιο 

 
Για τον Α/Α 13 ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 
Προτείνουμε οι υπάρχουσες προδιαγραφές να τροποποιηθούν και εμπλουτισθούν ως εξής: 
 
Γουνάκι πλύσεως από μικροΐνες με βάση αλουμινίου  

(για καλύτερη καθαριστική δράση και μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις) 

και λαβή 35 cm ( συν-πλυν 10 % ) που να διαθέτει και fibra για τις δύσκολες βρωμιές για τον 

καθαρισμό των τζαμιών και τοίχων το οποίο να εφαρμόζει σε πτυσσόμενο κοντάρι. 

 

Υαλοκαθαριστήρας από αλουμίνιο  

(για μεγαλύτερη αντοχή στις καταπονήσεις) 

με λαβή 35 cm ( συν-πλυν 10 % και ανθεκτικό λάστιχο για την απομάκρυνση των νερών από τα τζάμια, 

να είναι υψηλής αντοχής και να εφαρμόζεται σε πτυσσόμενο κοντάρι. 

 

Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 2Χ1,5 μέτρων  

(ώστε να μπορεί κανείς να καθαρίσει τζάμια έως τα 4 μέτρα συνυπολογίζοντας το ύψος του χρήστη) 

κατάλληλα προσαρμοσμένο για υποδοχή των προαναφερθέντων υλικών.  
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Προτεινόμενη τιμή 50,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ανά ΣΕΤ 

 
Για τον Α/Α 15 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΦΤΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΦΑΡΔΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (400g) 
Προτείνουμε οι υπάρχουσες προδιαγραφές να τροποποιηθούν και εμπλουτισθούν ως εξής: 
 
Να αποτελείται από χοντρό νήμα με τέσσερις κόμπους ανά κορδόνι και εξαιρετική αντοχή στα 

αλκαλικά και όξινα υγρά. 

Να διατίθεται δε χρωματισμούς ( πράσινο –μπλε -κόκκινο ) ανάλογα με την χρήση της. 

Να μην αφήνει χνούδι κατά την χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα . 

Να είναι πλενόμενη στους 50-60ο C και ανθεκτική.  

(Το δέσιμο της σφουγγαρίστρας είναι συνθετικό. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να το καταστρέψει) 

Να είναι κατάλληλη για στέγνωμα σε στεγνωτήριο. 

Να προσαρμόζεται σε κοντάρι με σφικτήρα ( δαγκάνα ) πλάτους 14 cm . 

Να είναι κατάλληλη για μάρμαρο , ξύλο , πλακάκια κεραμικά κλπ. 

Μήκος : 74 ( συν-πλυν 5% ) cm. 

(Προτείνουμε η συγκεκριμένη προδιαγραφή να αφαιρεθεί γιατί δεν είναι το μήκος που καθορίζει την 

καθαριστική δράση της σφουγγαρίστρας. Η μηχανική δράση της γίνεται από το τμήμα της 

σφουγγαρίστρας που βρίσκεται κοντά στον σφιγκτήρα (δαγκάνα), το υπόλοιπο τμήμα ακολουθεί 

χωρίς να καθαρίζει.) 

Βάρος: 400γρ 

Σύνθεση : τουλάχιστον 50% βαμβάκι. 

(Τα χρωματιστά νήματα για τις σφουγγαρίστρες κατά βάση είναι συνθετικά και όχι 100% βαμβακερά) 

 
Προτεινόμενη τιμή 6,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ανά τεμάχιο 
 
Επίσης προτείνουμε να συμπεριληφθούν οι παρακάτω ειδικού όροι, επί ποινή απόρριψης, για την 
διασφάλιση του νοσοκομείου: 
 
1. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 σε ισχύ του προμηθευτή για την 
εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας καθώς και πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004 του Υπουργείου Υγείας.  
 
2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ή οποιαδήποτε 
άλλη περιβαλλοντολογική πιστοποίηση σε ισχύ για το εργοστάσιο κατασκευής ή για τα 
προσφερόμενα είδη. 
 
3. 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 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. 
 
4. Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος. 
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5. Αναλυτικό φυλλάδιο του προϊόντος καθώς και οι οδηγίες του στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν 
πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. 
 
6. Να δηλώσουν τη χώρα παραγωγής, το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών. 
 
7. 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. 
 
8. Να επισυνάπτουν κατάλογο ανταλλακτικών για τα εργαλεία για τα διαθέτουν ανταλλακτικά 
 
9. Δήλωση ότι αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν εκπαίδευση/σεμινάριο στο προσωπικό της 
καθαριότητας, σχετικά με τη χρήση των απορρυπαντικών και των εργαλείων καθαρισμού που θα τους 
κατοχυρωθούν και να προσκομίσουν αντίγραφο του σεμιναρίου στην επιτροπή αξιολόγησης. 
 
 
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 
Με εκτίμηση, 

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


