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Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ - Ειδική υγγραφή Τποχρεώςεων 

Α. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Α.  Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

1. Όλα τα προσ προμικεια είδθ κακαριότθτασ και ατομικισ υγιεινισ κα είναι ςφμφωνα με τθν 

περιγραφι τουσ, αναγνωριςμζνθσ μάρκασ, και κα καλφπτουν τουλάχιςτον τισ παρακάτω 

προδιαγραφζσ. Η παραγωγι, ςφνκεςθ και ςιμανςθ τουσ κα είναι ςφμφωνθ με τουσ 

νόμουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ και θ πϊλθςθ αυτϊν να 

επιτρζπεται χωρίσ κανζνα περιοριςμό ςε όλεσ τισ χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

2. Θα φζρουν ςιμανςθ CE και ετικζτεσ ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα ςτουσ ευρωπαϊκοφσ 

κανονιςμοφσ και κα είναι εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

3. Ειδικά, για τα απορρυπαντικά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ : 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 648/2004 και Κανονιςμόσ (ΕΚ) 907/2006 ςχετικά με τα απορρυπαντικά 

(EEL 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίςτοιχα) και οι τροποποιιςεισ του. 

 Νομοκεςία ςχετικά με τθν ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και επιςιμανςθ επικινδφνων 

ουςιϊν και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδθγία 1999/45/ΕΚ όπωσ ζχουν 

τροποποιθκεί και ιςχφουν) . Η οδθγία 1999/45/ΕΚ ζχει ενςωματωκεί ςτο ελλθνικό 

Δίκαιο με τθν Τπουργικι Απόφαςθ 265/2002 (ΦΕΚ1214/Β/19.9.2002) 

 K.Y.A. 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπωσ τροποποιικθκε από τθν 

Τπουργικι Απόφαςθ 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί κακιζρωςθσ ςυςτιματοσ 

καταχϊρθςθσ, ςφμφωνα με το οποίο κάκε κακαριςτικό προϊόν που πρόκειται να 

κυκλοφοριςει ςτθν ελλθνικι αγορά πρζπει να φζρει αρικμό καταχϊρθςθσ του 

Μθτρϊου απορρυπαντικϊν και κακαριςτικϊν προϊόντων που τθρείται ςτθ Διεφκυνςθ 

Πρϊτων Τλϊν και Βιομθχανικϊν Προϊόντων του ΓΧΚ. 

4. Να ζχουν καλι ικανότθτα διαβροχισ και διείςδυςθσ. 

5. Να απομακρφνουν τθ ρφπανςθ από τισ επιφάνειεσ και να τθ διατθροφν ςε μορφι 

αιωριματοσ ι διαλφματοσ. 

6. Να χρθςιμοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ αραιϊςεισ και κερμοκραςίεσ που προτείνονται 

από τον καταςκευαςτι. 

7. Να μθν οξειδϊνουν ι διαβρϊνουν τον εξοπλιςμό. 

8. Να μθν είναι τοξικά και να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτα μάτια και ςτο δζρμα. 
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9. Να μθ ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

10. Να μθν επιτρζπουν ςτο ςκλθρό νερό να ςχθματίηει αποκζςεισ αλάτων. 

11. Σα προϊόντα να διαλφονται ι να αναμιγνφονται εφκολα με το νερό, να είναι εφκολα ςτθ 

χριςθ, να είναι βιοδιαςπϊμενα ςυςκευαςμζνα ςφμφωνα με τθν Τπουργικι απόφαςθ 

370/86, να είναι ςφραγιςμζνα και να φζρουν ετικζτα αναγνϊριςθσ. (αφορά 

απορρυπαντικά , κακαριςτικά ,απολυμαντικά).  

12. Να ξεπλζνονται εφκολα και να μθν αφινουν υπολείμματα. 

13. Να μθν αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ και να μθν είναι επιβλαβι για τθν υγεία του 

προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν. 

14. Να είναι ςφραγιςμζνα και να φζρουν ετικζτα αναγνϊριςθσ, να φζρουν ετικζτα 

ςτα Ελλθνικά ι και ςτα Ελλθνικά όπου κα αναγράφονται θ φράςθ ‘’μακριά από 

παιδιά’’, το τθλζφωνο του Κζντρου Δθλθτθριάςεων και ο υπεφκυνοσ για τθ 

διάκεςθ του προϊόντοσ ςτθν αγορά. 

15. Αν το προϊόν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο, να φζρει  το ςφμβολο και  τθν ζνδειξθ 

κινδφνου, τισ φράςεισ κινδφνου και τισ οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ.  

16. τθν περίπτωςθ που ταξινομοφνται ι επιςθμαίνονται ωσ διαβρωτικά, να ζχουν πϊμα 

αςφαλείασ και ανάγλυφθ επιςιμανςθ κινδφνου.  

17. Να είναι δερματολογικά ελεγμζνα, να αναφζρεται που παράγονται ι ςυςκευάηονται και 

να αναφζρεται θ ςφνκεςθ κάκε προϊόντοσ ςτθ ςυςκευαςία τουσ.  

18. Να ζχουν βιοδιαςπαςιμότθτα τουλάχιςτον 90%. 

19. Σο υλικό ςυςκευαςίασ των απορρυπαντικϊν – κακαριςτικϊν να είναι φιλικό προσ το 

περιβάλλον και ανακυκλϊςιμο . 

20. Σα προσ προμικεια είδθ κα είναι εγκεκριμζνων εταιριϊν ευρείασ κατανάλωςθσ, κα 

προζρχονται από εργοςτάςια που λειτουργοφν νόμιμα και το κάκε προϊόν κα ζχει 

αρικμό καταχϊρθςθσ ςτο Γενικό Χθμείο του κράτουσ,. 

21. τισ  ςυςκευαςίεσ των ςακουλϊν για τρόφιμα να αναφζρεται θ ςιμανςθ  «μθ τοξικό»  

και  « κατάλλθλο για τρόφιμα». 

22. Όλα τα προϊόντα να μθν αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ και να μθν προκαλοφν φκορζσ , 

βραχυχρόνια ι μακροχρόνια, ςτθν εγκατάςταςθ και ςτον εξοπλιςμό τθσ δομισ . 

23. Να μθν είναι επιβλαβι για τθν υγεία των ανκρϊπων. 

24. Όςα από τα προϊόντα χαρακτθρίηονται ωσ απολυμαντικά, να διακζτουν άδεια 
κυκλοφορίασ από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων  (Ε.Ο.Φ). 
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Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Η μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ Δομι, κα γίνεται με δαπάνεσ και 

μεταφορικά μζςα του Προμθκευτι τμθματικά και ςτθν ποςότθτα που παραγγζλνει θ 

Δομι, εφόςον αυτό είναι αναγκαίο.  

Η παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ι τυχόν παράταςθσ τθσ 

ιςχφοσ τθσ, ανάλογα με τισ  ανάγκεσ τθσ Δομισ, εντόσ τριϊν εργάςιμων (3) θμερϊν από 

τθν ειδοποίθςθ του Αναδόχου με κάκε πρόςφορο μζςο. 

 Παραλαβή υλικών - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβήσ υλικών 

1.Ο Προμθκευτισ κα ζχει τθν ποιοτικι – ποςοτικι ευκφνθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν Δομι και ζχει τθν υποχρζωςθ να 

αντικακιςτά άμεςα και με δικά του ζξοδα κάκε ποςότθτα που δεν ανταποκρίνεται ςτισ 

προδιαγραφζσ.   

2.Η μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ Δομι κα γίνεται με δαπάνεσ και 

μεταφορικά μζςα του Προμθκευτι τμθματικά ςτθ Δομι και ςτθν ποςότθτα που 

παραγγζλνει θ Δομι. Είναι ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του Προμθκευτι να τθροφνται 

όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα αςφάλειασ και υγιεινισ  κατά τθν παράδοςθ των προσ 

προμικεια ειδϊν προσ αποφυγι αλλοιϊςεων και ατυχθμάτων. Η διακίνθςθ και θ 

παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

3. Ο Προμθκευτισ πρζπει να δθλϊςει αρικμό τθλεφϊνου ι/και φαξ ι /και διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, όπου κα ςτζλνονται τα αιτιματα για τθν τμθματικι 

εκτζλεςθ τθσ  προμικειασ , ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ. 

4. Η ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των εκάςτοτε παραδιδόμενων ποςοτιτων των 

προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται από τριμελι επιτροπι τθσ Δομισ κατά τθν θμζρα και 

ϊρα παράδοςθσ. το αντικείμενο τθσ τριμελοφσ επιτροπισ  παραλαβισ του «Διεκνοφσ 

Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» ςυμπεριλαμβάνονται: 

5.1.  Ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον Προμθκευτι: 

Να παραδίδεται θ παραγγελκείςα ποςότθτα ςτο κτίριο τθσ Δομισ το αργότερο εντόσ 

τριϊν (2) εργάςιμων θμερϊν, φςτερα από τθν παραγγελία τθσ Δομισ. 

 Η παράδοςθ τθσ παραγγελκείςασ ποςότθτασ κα διενεργείται ςε εργάςιμθ θμζρα και 

ϊρα , ςε ςυνεννόθςθ με τθν Δομι.  

      5.2. φνταξθ αντιςτοίχου πρακτικοφ παραλαβισ 

6) Σο «Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» κα καταβάλλει τθν αξία των ειδϊν, που 

κα προμθκευτεί ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εντόσ τριάντα(30) ημερών 
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φςτερα από τθν παράδοςθ των ειδϊν και τθν ζκδοςθ από τον προμθκευτι των παρακάτω 

δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ:  

α) Σιμολόγιο-Δελτίο Αποςτολήσ, ςτο οποίο να αναγράφονται το είδοσ, η ποςότητα, η 

τιμή μονάδασ, η ςυνολική αξία των ειδών και οι νόμιμεσ επιβαρφνςεισ  

β) Αποδεικτικό αςφαλιςτικήσ ενημερότητασ. 

7) Η επιςτροφι των ειδϊν , που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.  

8) Οι ποςότθτεσ για κάκε είδοσ κακορίςτθκαν με βάςθ τισ εκτιμϊμενεσ ανάγκεσ τθσ 

Δομισ και μποροφν να μεταβλθκοφν (να αυξθκοφν, να μειωκοφν ι να μθδενιςτοφν) 

ανάλογα με τισ πραγματικζσ τθσ ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. ε καμία περίπτωςθ δεν δεςμεφεται θ Ανακζτουςα 

να προμθκευκεί ακριβϊσ τισ ποςότθτεσ που αναγράφονται. 

9) Σο «Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» διατθρεί το δικαίωμα να αυξομειϊςει 

τθν ποςότθτα κατακφρωςθσ ςτα πλαίςια του προχπολογιςμοφ ι να διακόψει 

οποτεδιποτε και μονομερϊσ τθν προμικεια οριςμζνων ι όλων των ειδϊν, ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ τθσ. τθν περίπτωςθ αυτι Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ δεν ζχει δικαίωμα να απαιτιςει 

τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ μζχρι τθν κάλυψθ τθσ.  

10) Αν απαιτθκεί θ προμικεια ειδϊν που δεν περιγράφονται ςτθν παροφςα, θ τιμι 

αυτϊν κακορίηεται μετά από ςυνεννόθςθ με τον προμθκευτι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


