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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARINA CHRYSI
Αθήνα, 13/7/2021 Ημερομηνία: 2021.07.13
11:10:55 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
___________________

Αριθμ.Πρωτ.:
ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1/14180

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια προϊόντων
καθαριότητας

Το Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης) προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια προϊόντων καθαριότητας,
σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕ Φ.Π.Α. :
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :

Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ)
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αγαθών
Προμήθεια προϊόντων καθαριότητας σύμφωνα με τον κατωτέρω
αναλυτικό πίνακα μαζί με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές,
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής.
11.000,00€
24% και 6%
Τακτικός προϋπολογισμός, ΑΛΕ 24 10 20 2001
«Αγορές ειδών καθαριότητας»,
Ε.Φ.: 1007.207.0000000
«Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα»
οικ. έτος 2021
4% για την προμήθεια αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όσων άλλων
κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
(ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) :

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του,
όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ)
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του
Ν.4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, (άρθρο
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 , ώρα 10.00π.μ.
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται:
1. με κατάθεσή τους στο Τμήμα Γραμματείας και Παροχής
Πληροφοριών (ισόγειο) της αναθέτουσας αρχής, (Βασ. Σοφίας
15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα) και υπόψη Τμήματος Προμηθειών, ή
με υποβολή e-mail στη διεύθυνση:
e.karakatsani@ypes.gov.gr .
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 213 13 13 333
email: e.karakatsani@ypes.gov.gr .
ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ:

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του
ΥΠΕΣ www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr
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α/α

Περιγραφή προϊόντων καθαριότητας

3.
4.

Χλωρίνη παχύρευστη (για τουαλέτες) οικονομικής συσκευασίας
τουλάχιστον των 4lt με άρωμα λεμόνι
Υγρό απορρυπαντικό γενικής χρήσης παχύρευστο συσκευασίας 4lt ή 5lt
(με επίδειξη δείγματος του προϊόντος, με την υποβολή της προσφοράς,
στο Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος, Γραφείο 307)
Υγρό λεκάνης τουαλέτας (παπί) αρωματικό τουλάχιστον 750ml
Υγρό καθαριστικό τζαμιών άοσμο με ψεκαστήρα τουλάχιστον 500ml

5.

Υγρό πιάτων συμπυκνωμένο οικονομική συσκευασία τουλάχιστον 4lt

1.
2.

Ποσότητα
Τεμάχια / Λίτρα
300 τεμάχια
300 τεμάχια
150 τεμάχια
100 τεμάχια

20 τεμάχια
6.

Υγρό σαπούνι χεριών οικονομικής συσκευασίας με ευχάριστο και
διακριτικό άρωμα τουλάχιστον 1lt

7.

Αντισηπτικό- Απολυμαντικό υγρό ή τζελ χεριών (με πιστοποίηση
αντισηψίας) σε συσκευασία των 4 lt

8.
9.
10.
11.

Σακούλες για σκουπίδια μέτριες σε πάχος 55X78εκ. (κατά προσέγγιση εκτιμώμενη διάσταση)
Σακούλες για σκουπίδια, επαγγελματικές, σκληρές σε πάχος 130Χ90εκ.
(κατά προσέγγιση - εκτιμώμενη διάσταση)
Σακούλες για σκουπίδια μέτριες σε πάχος 80Χ110εκ. (κατά προσέγγιση εκτιμώμενη διάσταση)
Ανταλλακτικό για σφουγγαρίστρες επαγγελματικές (κόμη) με
μικροΐνες (microfiber)

200 λίτρα

300 τεμάχια

1500 ρολά των 10
100 τεμάχια
5.000 τεμάχια
(500 ρολάΧ10)
100 τεμάχια
120 ζεύγη

12.

Γάντια χοντρά καθαριότητας M

13.

Γάντια μιας χρήσης LATEX -Μ- πακέτο των 100τμχ

80 κουτιά

14.

Σφουγγάρια πιάτων μεσαίου μεγέθους, διπλής όψεως με συνθετικό
σύρμα

60 τεμάχια

15.

Σπογγοπετσέτες (τύπου wettex)

50 τεμάχια

16.

Χειροπετσέτες μαλακές, δίφυλλες των 100 φύλλων, διπλωμένες τύπου
ζικ-ζακ

300 πακέτα

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Χαρτί ρολό κουζίνας με διπλό φύλλο και βάρος τουλάχιστον 700gr
Χαρτί υγείας μαλακό, δίφυλλο με μήκος τουλάχιστον 20m (σε
οικονομική συσκευασία των 30 - 40 ρολών)
Σκούπες κανονικού μεγέθους με παχύ πέλος με πλαστικό κοντάρι
Επαγγελματικοί κουβάδες διπλοί με στίφτη στη μέση (καρότσια με
ρόδες)
Παρκετέζες κόκκινες με κοντάρι
Pigal τουαλέτας ΙΝΟΧ κλειστά
Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων

250 τεμάχια
500 συσκευασίες
20 τεμάχια
5 τεμάχια
10 τεμάχια
10 τεμάχια
20 κουτιά
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24.

Πανάκια με μικροΐνες

200τεμάχια

25.

Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων με πεντάλ για τουαλέτες
χωρητικότητας 7 έως 10 λίτρων (κατά προσέγγιση - εκτιμώμενη
χωρητικότητα)

10 τεμάχια

26.

Υγρό καθαριστικό για ξύλινες επιφάνειες τουλάχιστον 750ml

50 τεμάχια

27.

Σαπούνια πράσινα πλάκες

50 τεμάχια

28.

Υδροχλωρικό οξύ (aquaforte)

20 τεμάχια

29.

Απολυμαντικό σπρέϊ για επιφάνειες τουλάχιστον 750ml έως 1lt

100 τεμάχια

30.

Καλαθάκια απορριμμάτων για γραφείο

20 τεμάχια

31.

Κοντάρια για σφουγγαρίστρες επαγγελματικά μεταλλικά

20 τεμάχια

32.

Κεφαλή επαγγελματικής σφουγγαρίστρας για τα μεταλλικά κοντάρια

20 τεμάχια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τις
ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Προτεινόμενες λύσεις που
παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά
χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές.
Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, εγκεκριμένων εταιριών και κατάλληλα για την χρήση για
την οποία προορίζονται. Στα είδη που υποχρεωτικά αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, αυτή δεν θα
πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους από την παραλαβή του, εκτός και αν ορίζεται
διαφορετικά για κάποιο από τα είδη.
Σε κάθε περίπτωση, ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής
του.
Α) Για καλλυντικά (αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρεμοσάπουνα) θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
1. ΟΔΗΓΙΑ 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/35 /EEC και
ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΔΥΓ3(α)ΓΠ132979, Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τομέα των καλλυντικών (ΦΕΚ 352/Β/183-2005) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τον Ν.1316/83 Ίδρυση Οργάνωση και αρμοδιότητες ΕΟΦ όπως Τροποποιήθηκε και ισχύει με τον
Ν. 1965/91 3. Τις διατάξεις την ΚΥΑ αριθμό ΔΥΓ3(α)/ΓΠ 132979/7-3-2005 (ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005)
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3. Την με αρ. Πρωτ. 48957-12/7/2010 Εγκύκλιο – Απόφαση του ΕΟΦ όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
4. Τον Κανονισμό Νο. 1223/2009 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
5. Την υπ’ αριθ.: 22247/15 -3- 2013 του ΕΟΦ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Βάσει και της υπ. αρ. πρωτ. 30/004/000/2368/15-06-16 εγκυκλίου της Δ/νσης Ενεργειακών
Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ για τα καθαριστικά (απορρυπαντικά) προϊόντα,
απαιτούνται:


Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Δ.Δ.Α) των σχετικών προϊόντων (απορρυπαντικά και
καθαριστικά) να είναι επικαιροποιημένα και σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH
(1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ. αριθ. 2015/830 όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
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Να έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών
Προϊόντων (ΕΜΧΠ), εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP
(Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ). Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος να
είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τα προς προμήθεια είδη με απολυμαντικές-αντισηπτικές ιδιότητες να διαθέτουν έγκριση
(άδεια κυκλοφορίας) από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Τα προς προμήθεια είδη να είναι πιστοποιημένα κατά CE (όπου απαιτείται)

Ειδικότερα:
Χαρτικά





Να είναι κατασκευασμένα από 100% λευκασμένο χημικό και θερμομηχανικό πολτός, 100%
υδατοδιαλυτό και Α' ποιότητας
Να είναι κατάλληλα για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση
Να είναι σύμφωνα ως προς το βάρος, διαστάσεις με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές
προσδιορίζονται.
Συσκευασμένα και εξολοκλήρου τυλιγμένα για λόγους υγιεινής.

Υγρά καθαρισμού απορρυπαντικά
Σύμφωνα με το Μητρώο απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη
Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ.
Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:












Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά
(EE L104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
KYA 381/2005 Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και
κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου Σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006) όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν
Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και
μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008 (CLP), και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν).
Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση
265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
Κανονισμός (ΕΚ 1907/2006) ως ισχύει (REACH)
K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική
Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Να είναι σύμφωνα με τις Οδηγίες 91/155/ΕΟΚ και 2001/58/ΕΕ αναφορικά με την τήρηση
των κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα
παρασκευάσματα κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
ΥΑ Α2-861 (ΦΕΚ2044/Β/2013) (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ όσον αφορά τα απορρυπαντικά), άρθρο
84, εκτός από το 1ο εδάφιο στοιχείου στ΄, παρ. 1, του άρθρου αυτού.

Ακόμη για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω:
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Να φέρουν σήμανση CE
Σε όλα τα υλικά καθαρισμού θα πρέπει να δίδονται οδηγίες χρήσεως καθώς και οδηγίες
ασφάλειας στην Ελληνική γλώσσα.
Θα πρέπει όλα τα είδη της προσφοράς τους να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα
ποιότητας και στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας τους να αναγράφονται η σύνθεση,
οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και επισημάνσεις για αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων κατά
την χρήση τους.
Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.
Να είναι χαμηλού αφρισμού και βιοαποικοδομήσιμα
Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του
προσωπικού και των επισκεπτών.
Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.
Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.
Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή
αιωρήματος ή διαλύματος.
Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.
Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.
Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων.
Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90% .
Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα
Ελληνικά ή και στα Ελληνικά, όπου θα αναγράφονται η φράση ‘’μακριά από παιδιά’’, το
τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην
αγορά.
Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών –καθαριστικών να είναι φιλικό προς το
περιβάλλον και ανακυκλώσιμο .
Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις
φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα
ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.

Για τα είδη που ταξινομούνται ως καλλυντικά (δηλαδή αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρεμοσάπουνα)
ειδικά θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα :
 ΟΔΗΓΙΑ 76/768/ΕΟΚ, 27/9/1976 όπως τροποποιήθηκε με την ΟΔ 93/35 /EEC και
ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΥΠ. ΑΠΟΦ. ΔΥΓ3(α)ΓΠ132979, Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τομέα των καλλυντικών (ΦΕΚ
352/Β/18-3-2005) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 Την με αριθ. Πρωτ. 48957-12/7/2010 Εγκύκλιο – Απόφαση του ΕΟΦ όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
 Τον Κανονισμό Νο. 1223/2009 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 Την υπ’ αριθ.: 22247/15 -3- 2013 του ΕΟΦ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Σάκοι Απορριμμάτων
 Το υλικό κατασκευής τους να είναι από 100% πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
 Η ανθεκτικότητα των σάκων θα είναι υψηλής αντοχής και άριστης ποιότητας, ώστε να μην
σχίζονται κατά την χρήση τους και να μπορούν θα δέχονται και χώματα μαζί με τα
απορρίμματα (αφορά τις μεγάλες διαστάσεις)
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 Κόλληση: Η κάτω πλευρά του σάκου (πυθμένας), θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική
μέθοδο, υψηλής αντοχής, διπλής ραφής που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του
σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων.
 Φιλικοί προς το περιβάλλον
 Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώνει τη χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής
(μάρκα προϊόντος όπως αναγράφεται επί της συσκευασίας) των προσφερόμενων ειδών
καθώς και την υποβολή πιστοποιητικών ποιότητας (CE, ISO 9001) ή ισοδύναμα του
κατασκευαστή, εφόσον υπάρχουν.
 Θα είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή.
 Θα είναι σε ποιότητα πολυαιθυλενίου ΗDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα
καταναλωτών Ευρώπης.
 Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ όπως
τροποποιήθηκε από την 2001/58/ΕΕ.
Γάντια
 Να είναι υποαλλεργικά, να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες, να έχουν καλή
εφαρμογή.
 Να έχουν αντοχή έτσι ώστε να μην σχίζονται κατά την χρήση τους.
 Να είναι πρόσφατης παραγωγής (προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής).
 Να αναγράφεται στην συσκευασία το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής.
 Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη.
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
Γεωργία Βαλατσού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση

