
 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος  
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83  
Τηλ 2105231966 Fax: 210 52 21 950 
Email: nostos@ath.forthnet.gr Website: www.nostos.org.gr 

 

1 / 4 
Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 

«Προμήθεια Ειδών Προσωπικής Υγιεινής» 

Αρ. Πρωτ. : 113/ΧΕΝΙΑ/ 03-04-2017 
 

 

Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 

1. Η ποσότητα των ειδών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί αναλόγως των αναγκών 

του έργου (π.χ. αύξηση/ μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων στις δομές). Εν 

προκειμένω, οι ποσότητες αφορούν είδη προσωπικής υγιεινής για την κάλυψη περίπου 15 

εβδομάδων λειτουργίας των δομών φιλοξενίας προσφύγων. 

2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας 

(Τμήματα Α’ - Γ’) ή για μέρος αυτής (Τμήμα ή/και ορισμένων υλικών των τμημάτων). Σε κάθε 

περίπτωση όμως, θα πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη που θα συμπεριλάβουν σε αυτήν να 

είναι χωρισμένη ανά Τμήματα, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. 

3. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης.  

4. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει 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. 

5. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι ασφαλή, σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία. 

6. Για όλα τα είδη ανεξαιρέτως είναι υποχρεωτική η υποβολή πιστοποιητικών ποιότητας (CE, 

ISO 9001, 2000,  HACCP) του κατασκευαστή. 

 

Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών ανά Τμήμα. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ : ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 

Ποσότητα 

1α Υγρό σαπούνι 

χεριών   

- Υγρό σαπούνι χεριών άριστης ποιότητας 

- Αρωματικό κρεμοσάπουνο, φιλικό προς το 

περιβάλλον 

- Συσκευασία: Τυποποιημένη συσκευασία του ενός 

(1) λίτρου 

- Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, το βάρος, η προέλευση και οι 

προφυλάξεις 

300 Λίτρα  

1β Υγρό σαπούνι 

χεριών   

Υγρό σαπούνι χεριών άριστης ποιότητας 

- Αρωματικό κρεμοσάπουνο, φιλικό προς το 

περιβάλλον 

- Συσκευασία: Τυποποιημένη συσκευασία των 4 

λίτρων  

- Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, το βάρος, η προέλευση και οι 

προφυλάξεις 

16 λίτρα 

2. Σφουγγάρι μπάνιου 

(σώματος) 

- Με ανοικτούς πόρους  

- Αντιβακτηριδιακό  

- Ποιότητα : Πολυεστέρα.  

- Διαστάσεις : 12,5Χ16,5 εκ. περίπου  

740 

Τεμάχια  
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 

Ποσότητα 

 

3. Οδοντόκρεμα - Οδοντόκρεμα για ενήλικες και παιδιά  

- Συσκευασία των 75 ml.  

- Προτιμούνται οι οικονομικές συσκευασίες οι οποίες 

θα αναγράφουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία χρήσης 

προέλευσης – προφύλαξης- ημερομηνία λήξης 

440 

Τεμάχια  

4. Οδοντόβουρτσα  - Ποιότητα: Απλή, με νάιλον ίνες, μαλακή 

- Συσκευασία: Ατομική & Αεροστεγής  

      740     

Τεμάχια 

5α. Σαμπουάν  - Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών  

- Συσκευασία : Πλαστικό μπουκάλι του 1 λίτρου 

- Στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η 

προέλευση. 

300 Λίτρα 

5β Σαμπουάν Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών  

- Συσκευασία : Πλαστικό μπουκάλι των 2 λίτρων 

- Στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η 

προέλευση. 

60 λίτρα 

6α. Αφρόλουτρο - Αφρόλουτρο σώματος σε διάφορα αρώματα  

- Συσκευασία : Πλαστική του 1 λίτρου. 

- Στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η 

προέλευση. 

300 Λίτρα 

6β Αφρόλουτρο - Αφρόλουτρο σώματος σε διάφορα αρώματα  

- Συσκευασία : Πλαστική των 2 λίτρων. 

- Στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η 

προέλευση. 

60 λίτρα 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β’ : ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΧΑΡΤΙΚΑ  

 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 

Ποσότητα 

1. Χαρτί υγείας   - Ποιότητα : 100% λευκασμένο χημικό πολτό, 2 

φύλλων 

- Βάρος : 500 γραμμ. / ρολό 

- Χρώμα : Λευκό 

- Συσκευασία : Επαγγελματική. Σε κατάλληλα 

τυποποιημένη πλαστική συσκευασία 12 ρολών, στην 

οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση. 

- Πιστοποίηση ISO 

300 

Τεμάχια 

(Ρολά) 

 

ΤΜΗΜΑ Γ’: ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / ΠΑΝΕΣ - ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ 

 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 

Ποσότητα 

1. Πάνες για 

νεογέννητα μωρά 

βάρους 2-5 κιλών 

Πάνες για νεογέννητα μωρά βάρους 2-5 κιλών  

- Σύστημα στεγανότητας, που να απορροφά την 

υγρασία γρήγορα και αποτελεσματικά  

- Μαλακές και φαρδιές ταινίες για εφαρμογή, 

1.680 

τεμάχια  
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 

Ποσότητα 

κρατώντας την πάνα σταθερή  

- Από υλικό που «αναπνέει» και δημιουργεί μια 

ευχάριστη αίσθηση στο μωρό, βοηθώντας το δέρμα 

του να διατηρείται φυσικά υγιές και μαλακό, 

προσοχή όχι από πλαστικό  

- Ελαστικά πλαϊνά, για προστασία από διαρροές. 

- Συσκευασία : θα καθορίζεται επακριβώς από τον 

προμηθευτή, ενώ θα δίνεται τιμή ανά πάνα και τιμή 

ανά συσκευασία. 

2. Πάνες για μωρά  

βάρους 4-9 κιλών 

Πάνες για μωρά βάρους 4-9 κιλών  

- Σύστημα στεγανότητας, που να απορροφά την 

υγρασία γρήγορα και αποτελεσματικά  

- Μαλακές και φαρδιές ταινίες για εφαρμογή, 

κρατώντας την πάνα σταθερή  

- Από υλικό που «αναπνέει» και δημιουργεί μια 

ευχάριστη αίσθηση στο μωρό, βοηθώντας το δέρμα 

του να διατηρείται φυσικά υγιές και μαλακό, 

προσοχή όχι από πλαστικό  

- Ελαστικά πλαϊνά, για προστασία από διαρροές. 

- Συσκευασία : θα καθορίζεται επακριβώς από τον 

προμηθευτή, ενώ θα δίνεται τιμή ανά συσκευασία 

 

2.800 

τεμάχια  

3. Πάνες για μωρά  

βάρους 9-25 κιλών 

Πάνες για μωρά βάρους 9-25 κιλών  

- Σύστημα στεγανότητας, που να απορροφά την 

υγρασία γρήγορα και αποτελεσματικά  

- Μαλακές και φαρδιές ταινίες για εφαρμογή, 

κρατώντας την πάνα σταθερή  

- Από υλικό που «αναπνέει» και δημιουργεί μια 

ευχάριστη αίσθηση στο μωρό, βοηθώντας το δέρμα 

του να διατηρείται φυσικά υγιές και μαλακό, 

προσοχή όχι από πλαστικό  

- Ελαστικά πλαϊνά, για προστασία από διαρροές. 

- Συσκευασία : θα καθορίζεται επακριβώς από τον 

προμηθευτή, ενώ θα δίνεται τιμή ανά συσκευασία 

 

1.540 

τεμάχια  

4. Γυναικείες 

Σερβιέτες  

- Λεπτές σερβιέτες με φτερά 

- Υφασμάτινο κάλυμμα βαμβακιού, για υγιεινή 

προστασία χωρίς ερεθισμούς 

- Ελεγμένες για απουσία βλαβερών ουσιών 

- Μέγεθος : Κανονικό (Normal) 

- Συσκευασία : 10-12 τεμ. 

100 τεμάχια  

5.  Γυναικείες 

Σερβιέτες 

- Λεπτές σερβιέτες με φτερά 

- Υφασμάτινο κάλυμμα βαμβακιού, για υγιεινή 

προστασία χωρίς ερεθισμούς 

- Ελεγμένες για απουσία βλαβερών ουσιών 

- Μέγεθος : Super Plus  

- Συσκευασία : 10-12 τεμ. 

100 τεμάχια  
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Β) Αποδεκτοί Τρόποι Συσκευασίας για τη μεταφορά ή/ και αποθήκευση 

 

Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει με σαφήνεια να δηλώνει τον τρόπο συσκευασίας του 

κάθε προσφερόμενου είδους. Η συσκευασία των ειδών της προμήθειας θα πρέπει να φέρει κατ’ 

ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

1. Η ατομική ή άλλη συσκευασία κάθε είδους θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπει την 

επιβεβαίωση του υλικού κατά την παραλαβή της προμήθειας, προκειμένου για την 

καταμέτρηση αυτής.  

2. Εφόσον η συσκευασία δεν θα είναι ατομική, θα πρέπει να φέρει σήμανση των τεμαχίων που 

περιλαμβάνονται σε αυτήν.  

3. Η κεντρική συσκευασία (κούτες μεταφοράς) θα πρέπει να είναι κατά είδος, ενώ θα πρέπει να 

αναγράφεται στο εξωτερικό της περίβλημα τα είδη και τα τεμάχια που περιλαμβάνονται.  
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