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ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ ΓΘΑ ΥΑΡΣΘΚΑ ΕΘΔΗ 
ΓΕΝΘΚΕ ΔΘΑΣΑΞΕΘ 
Οη πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ γηα όια ηα πξνηεηλόκελα 
πξντόληα : 
-Άδεηα ηνπ Γ.Υ.Κ. θαη ηνπ Δ.Ο.Φ. 
-Πηζηνπνηεηηθό ISO από δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη CE mark. 
-Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο, ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 
-Έληππν νδεγηώλ ρξήζεο ζηελ Διιεληθή γιώζζα, αιιά θαη ην μελόγισζζν έληππν 
εάλ ην πξντόλ εηζάγεηαη από ην εμσηεξηθό. 
-Γείγκα ηνπ πξντόληνο. 
-Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 
ελδεηθηηθό δείγκα ησλ εηδώλ πνπ πξνζθέξνπλ, ην νπνίν ιακβάλεηαη ππόςηλ θαηά ηελ 
αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή. Με ηηο πξνζθνξέο θαη γηα 
θάζε δείγκα ζα θαζνξίδεηαη : 
- Σν κηθηό βάξνο θάζε πξντόληνο, ην βάξνο ηνπ ραξηηνύ θαη ην βάξνο ηνπ 
ραξηνλέληνπ θπιίλδξνπ. 
- Ο αξηζκόο ησλ θύιισλ θάζε ραξηηνύ. 

        - Σν βάξνο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν. 
        - Η πξνέιεπζε ηεο πξώηεο ύιεο (εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ). 
         - Η ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο. 
      Κάζε άιιν ηερληθό ζηνηρείν εληζρπηηθό ηεο πνηόηεηαο ηνπ ραξηηνύ πνπ πξνζθέξεηαη. 

 
ΕΘΔΟ 1: ΥΑΡΣΟΠΕΣΕΣΕ.                                 
Γενικά χαρακτηριστικά. 
Οη ραξηνπεηζέηεο ζα πξέπεη λα : 
- Να είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο 
-Να έρνπλ ηεηξάγσλν ζρήκα θαη δηαζηάζεηο 30 Υ30 εθαηνζηά (κε αλνρή + 5%) 
-Να είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε παθέηα ησλ 70-80 ηεκαρίσλ, ζε πιαζηηθή, δηάθαλε ζε 
θιεηζηή αεξνζηεγή ζήθε πνπ ζα είλαη θιεηζκέλε κε ζεξκνζπγθόιιεζε, πιεξώληαο 
ηνπο όξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
-Σα παθέηα λα είλαη ζε ράξηηλε ή πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 40 παθέησλ. 
-Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από πξσηνγελή ραξηνπνιηό ιεπθνύ ρξώκαηνο ,min 50% 
ιεπθαζκέλνο ρεκηθόο θαη max 50% κεραληθόο πνιηόο ή αλ είλαη δπλαηόλ από 100% 
ιεπθαζµέλν ρεµηθό πνιηό. 
-Να έρνπλ όςε (αθή) πνξώδε. 
-Να κελ πεξηέρνπλ νπζίεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα βιάςνπλ απηνύο πνπ ηηο 

ρξεζηκνπνηνύλ. 
-Να πνιηνπνηνύληαη θαη λα δηαιύνληαη εύθνια ζην λεξό 
-Να είλαη απαιέο , απνξξνθεηηθέο 
ΕΘΔΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 
Σν ππό πξνκήζεηα είδνο πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά: 

1.ύλζεζε: Λεπθαζκέλνο ρεκηθά ραξηνπνιηόο  100%.  
2.Απνπζία ρισξίνπ ζηελ ζύλζεζή ηνπ. 
3 Απνπζία αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. 

ύκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία ζηε ζπζθεπαζία (αηνκηθή, νκαδηθή) ησλ 
ραξηνπεηζεηώλ θαη πάλσ ζηελ θύξηα όςε ηεο ζπζθεπαζίαο, πξέπεη λα 
ππάξρνπλ νη παξαθάησ ελδείμεηο:  

(1)  Η νλνκαζία ηεο επηρείξεζεο παξαγσγήο ησλ εηδώλ θαη ε δηεύζπλζή ηεο.  
(2)  Σν είδνο πνπ πεξηέρεηαη.  
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(3)  Σν θαζαξό βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  
(4)  Ο αξηζκόο ησλ ραξηνπεηζεηώλ πνπ πεξηέρνληαη.  
(5) Σν είδνο ηεο πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαζθεπή ησλ 
ραξηνπεηζεηώλ.  

Η επηζήκαλζε όισλ ησλ αλσηέξσ ελδείμεσλ ζα  πξέπεη λα είλαη θαη ζηελ 
Διιεληθή γιώζζα. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά, δηαζηάζεηο (κήθνο Υ πιάηνο), ην βάξνο, ηελ ζπζθεπαζία, 
ηελ ζύλζεζε, ηελ ρώξα πξνέιεπζεο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ 
πξνζθέξνπλ. 
 
ηα  πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρύνπζαο Ννκνζεζίαο απαηηείηαη: 

-ε ζαθήο  πεξηγξαθή ηεο ζθνπνύκελεο ρξήζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ 
είδνπο 

-Η αλαθνξά ησλ ελδείμεσλ (ζηνηρεία,- νλνκαζία, δηεύζπλζε, ρώξα 
πξνέιεπζεο) ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ κεηαπνηεηή, ην είδνο, δηαζηάζεηο, 
αξηζκόο ηεκαρίσλ, ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπο θαζώο θαη ηηο ελδείμεηο 
θαηάιιειν γηα ηξόθηκα ή ζήκα θαζώο θαη ηνπο εηδηθνύο όξνπο ρξήζεο όπσο 
απηέο ππαγνξεύνληαη από ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 

-Πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόιεηαο γηα ηε αζθαιή ρξήζε ηνπο ή Γήισζε 
πκκόξθσζεο κε ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ 
πξννξίδνληαη  γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 

-Πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόιεηαο ή Γήισζε ζπκκόξθσζεο γηα ηελ 
αζθαιή ρξήζε ηνπο ζηνπο ρώξνπο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ  (Σήξεζε 
ηζρύνπζαο Ννκνζεζίαο) 
-Πηζηνπνηεηηθό νξζήο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελόο απνηειεζκαηηθνύ 
θαη ηεθκεξησκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ελ ηζρύ θαη 
αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ πρ. ISO 9001 ή ISO 22000. 
(Δθαξκνγή Ιρλειαζηκόηεηαο θαη Σεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθώλ, ηύπσλ, θαη 
δηαδηθαζηώλ παξαζθεπήο πιηθώλ). 

-Βάξνο θάζε ραξηνπεηζέηαο ζε γξακκάξηα 1,5 (+ 5%). 
-Καζαξό βάξνο θάζε παθέηνπ ζε γξακκάξηα 102 (+5%). 
-Σέθξα max 2,5%. 
-Απνξξνθεηηθόηεηα : Απαηηνύκελνο ρξόλνο max 10 sec. 
 Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο λα αλαγξάθνληαη όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ε 
πξνέιεπζε.  
Γηα ην αλσηέξσ είδνο απαηηείηαη πξνζθόκηζε δεηγκάησλ θαηά ηελ 
αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ επί πνηλή απόξξηςεο. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί ηηκή αλά θύιιν. 
 

ΕΘΔΟ 2: ΥΑΡΣΘ ΤΓΕΘΑ 
Σν ππό πξνκήζεηα ραξηί θαζαξηόηεηνο ζα πξέπεη: 

Γενικά χαρακτηριστικά. 
 
- Να είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο 
-Να είλαη ιεπθό, καιαθό θαη απνξξνθεηηθό. 
-Να είλαη αλζεθηηθό ζηε ρξήζε. 
- Να κελ αθήλεη ρλνύδη θαη λα κελ ζρίδεηε εύθνια. 
-Να απνζπληίζεηαη εύθνια ζην λεξό. 
-Να δηαηίζεηαη ζε ξόινπο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 25 κέηξσλ (+10%). 
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-Σα θύιια ζα πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο 10 εθαηνζηά (+5%) θαη κήθνο πνπ λα 
θπκαίλεηαη από 11 έσο 14 εθαηνζηά. 
-Σα θύιια λα ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο είηε κε δηάηξεζε, είηε κε πίεζε, έηζη ώζηε λα 
είλαη εύθνινο ν δηαρσξηζκόο θύιινπ από θύιιν. 
-Να είλαη πεξηηπιηγκέλν ζε θύιηλδξν από ραξηόλη θαηάιιειν γηα ηε ζηήξημε ηνπ 
ξόινπ. 
-Να κελ πεξηέρνπλ νπζίεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα βιάςνπλ απηνύο πνπ ηηο 
ρξεζηκνπνηνύλ. 
- Να δηαηίζεηαη κε πθή γθνθξέ αιιά θαη ιεία. 
-Να δηαηίζεληαη κέζα ζε πιαζηηθνύο ζάθνπο ησλ 8 έσο 24 ξόισλ πνπ ζα είλαη 
θιεηζκέλνη κε ζεξκνζπγθόιιεζε αεξνζηεγώο θαη ζηνπο νπνίνπο ζα αλαγξάθνληαη ην 
ινγόηππν θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά (κήθνο, θαζαξό βάξνο, αξηζκόο θύιισλ, 
δηαζηάζεηο θύιισλ, αξηζκόο ξνιώλ αλά ζπζθεπαζία, ζύλζεζε πνηόηεηα ραξηηνύ 
,πξνέιεπζε θ.ι.π. ραξαθηεξηζηηθά) θαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα µε ISO. 
ΕΘΔΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 

Σν ππό πξνκήζεηα ραξηί πγείαο πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά: 

-Πξσηνγελήο ραξηνπνιηόο min 50% ιεπθαζκέλνο ρεκηθόο θαη max 50% κεραληθόο 
πνιηόο ή αλ είλαη δπλαηόλ από 100% ιεπθαζκέλν ρεκηθό πνιηό. 
-Καζαξό βάξνο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν γηα κνλό θύιιν 1 Υ 18 gr (+10%). 
-Καζαξό βάξνο ξνινύ min 90 – 120 gr (+10%). 
-Απνξξνθεηηθόηεηα (απαηηνύκελνο ρξόλνο) κέγηζηνο ρξόλνο 15 sec. 
-Αληνρή ζηε δηάηξεζε θαηά MULLEN (ζε ηέζζεξα επάιιεια θύιια θαη ζύκθσλα κε 
ηε κέζνδν TAPPI-T-403) : Αλάινγα ηνπ βάξνπο κε ζεκείν αλαθνξάο ηα 4 PSI 
ηνπιάρηζηνλ, γηα βάξνο ραξηηνύ 18 gr / ηεηξαγσληθό κέηξν +10%. 
-Αλάινγα ηνπ βάξνπο κε ζεκεία αλαθνξάο ηα 140 ηνπιάρηζηνλ γξακκάξηα θαηά ηε 
δηεύζπλζε ηεο κεραλήο, γηα βάξνο ραξηηνύ 18 gr / ηεηξαγσληθό κέηξν +10%.                     
-Δπηκήθπλζε min +5% θαηά ην όξην ζξαύζεο.                                           
Βάξνο ξνινύ από 95 gr κέρξη 105 gr ± 5 % - Αξηζ. θύιισλ 8 x 2 x 300 θύιια ± 5 % 
- Μήθνο ξνινύ 8 x 2 x 33κ. ± 5 % -.. 
 

1. ύλζεζε: Λεπθαζκέλνο ρεκηθά ραξηνπνιηόο  100%.  
2. Απνπζία ρισξίνπ ζηελ ζύλζεζή ηνπ. 
3. Απνπζία αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. 
4. Βάξνο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν γηα κνλό θύιιν 17 gr ± 5%. 
5. Καζαξό βάξνο ξνινύ: 120 gr (± 5 %). 
6. Απνξξνθεηηθόηεηα : Μέγηζηνο ρξόλνο 15 sec. 
7. Αληνρή ζηε δηάηξεηε θαηά Mullen (ζε ηέζζεξα επάιιεια θύιια θαη 
ζύκθσλα κε ηε κέζνδν TAPPI-T  403): Αλάινγα ηνπ βάξνπο ζε ζεκείν 
αλαθνξάο ηα 4 PSI ηνπιάρηζηνλ γηα βάξνο ραξηηνύ 17 gr/ ηεηξαγ. κέηξν ± 
5%. 
8. Αληνρή ζε εθειθπζκό (ζε κνλό θύιιν θαη ζε δνθίκην δηαζηάζεσλ 
πιάηνπο 15 ρηιηνζηώλ θαη απνζηάζεσο ζηαγόλσλ δπλακόκεηξνπ 80 
ρηιηνζηώλ). 
9. Αλάινγα ηνπ βάξνπο κε ζεκείν αλαθνξάο ηα 140 ηνπιάρηζηνλ 
γξακκάξηα θαηά ηελ δηεύζπλζε ηεο κεραλήο θαη ηα 60 ηνπιάρηζηνλ 
γξακκάξηα θαηά ηελ θάζεηε δηεύζπλζε γηα βάξνο ραξηηνύ 17 / ηεηξαγ. κέηξν 
± 5%. 
10. Δπηκήθπλζε min ± 5% θαηά όξην ζξαύζεο ± 5%. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό θαη ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 
ηζρύνπζαο Ννκνζεζίαο  ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ: 

α) Τπεύζπλε Γήισζε κε ηα ζηνηρεία (νλνκαζία, δηεύζπλζε, ρώξα 
πξνέιεπζεο) ηνπ θαηάζθεπαζηή ή ηνπ κεηαπνηεηή, ην είδνο, δηαζηάζεηο 
(κήθνο Υ πιάηνο θύιισλ), αξηζκόο ηεκαρίσλ αλά ζπζθεπαζία, βάξνο αλά 
ηεκάρην, ζύλζεζε θαη πνηόηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντόλησλ θ.ι.π 

ύκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία (Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε 7/2009, άξζξν 
48) ζηε ζπζθεπαζία (αηνκηθή, νκαδηθή) ησλ ραξηηώλ  πγείαο θαη πάλσ ζηελ 
θύξηα όςε ηεο ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα ππάξρνπλ νη παξαθάησ ελδείμεηο:  

(1) Η νλνκαζία ηεο επηρείξεζεο παξαγσγήο ηνπ είδνπο θαη ε δηεύζπλζή ηεο.  
(2) Σν είδνο πνπ πεξηέρεηαη.  
(3) Σν θαζαξό βάξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  
(4) Σν κήθνο θάζε ξνινύ.  
(5) Ο αξηζκόο ησλ ηεκαρίσλ πνπ πεξηιακβάλεη θάζε ζπζθεπαζία.  
(6) Σν είδνο ηεο πξώηεο ύιεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ Παξαζθεπή ηνπ 
ράξηνπ  πγείαο.  

β) Πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ηε αζθαιή ρξήζε ηνπο ή Γήισζε 
πκκόξθσζεο κε ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 

γ) Πηζηνπνηεηηθό νξζήο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελόο απνηειεζκαηηθνύ 
θαη ηεθκεξησκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ελ ηζρύ θαη ην 
νπνίν αθνξά ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ (ISO 9001:2000).(Δθαξκνγή  
Ιρλειαζηκόηεηαο  θαη Σεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθώλ, ηύπσλ θαη δηαδηθαζηώλ 
παξαζθεπήο πιηθώλ). 
Γηα ην αλσηέξσ είδνο απαηηείηαη πξνζθόκηζε δεηγκάησλ θαηά ηελ 
αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ επί πνηλή απόξξηςεο. 
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί ηηκή αλά ηεκάρην. 
 

ΑΠΑΘΣΗΕΘ: 

-Από όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο απαηηείηαη  ε θαηάζεζε  Πίλαθα 

πκκόξθσζεο Πξνδηαγξαθώλ/Απαηηήζεσλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1) κε αξίζκεζε 

ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ / απαηηήζεσλ,  όπσο απηέο  πεξηγξάθνληαη 

αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ (Πίλαθα 

πκκόξθσζεο Πξνδηαγξαθώλ/ Απαηηήζεσλ). 

-ηα πιαίζηα ηεο εύξπζκεο, αληηθεηκεληθήο θαη  αδηάβιεηεο αμηνιόγεζεο ησλ 

πξνζθνξώλ ε  ζπκπιήξσζε ηνπ Αλσηέξσ Πίλαθα από όινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο είλαη ππνρξεσηηθή, όπσο ππνρξεσηηθή είλαη θαη ε αξίζκεζε  

ησλ θαηαηεζεηκκέλσλ ηερληθώλ θπιιαδίσλ, πηζηνπνηεηηθώλ, 

δηθαηνινγεηηθώλ, δειώζεσλ θαη  πξνζπέθηνπο. 

-Με θαηάζεζε δεηγκάησλ γηα ηα πξνζθεξόκελα είδε ζπληζηά ηελ απόξξηςε 

ηεο πξνζθνξάο. 

-Οη ηηκέο ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηηο ηηκέο ηνπ 

παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ (εάλ ππάξρνπλ).  

-ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ε αληίζηνηρε ηηκή θαη ν θσδηθόο 

ηνπ είδνπο ζην παξαηεξεηήξην ηηκώλ,  (εάλ ππάξρεη). 
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-ηα πιαίζηα ηνπ καθξνζθνπηθνύ (από Δπηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ) 

ή εξγαζηεξηαθνύ ειέγρνπ θαη ηεο επηβεβαίσζεο- ηεθκεξίσζεο ησλ 

θαηαηεζεηκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ – βεβαηώζεσλ γηα ηα πξνζθεξόκελα είδε, 

ηνλίδεηαη ε ππνρξεσηηθή πξνζθόκηζε ησλ απαηηνύκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ 

από ηνλ πξνκεζεπηή,  εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, όπσο ζα νξίζεη 

ε Δπηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

-Η παξάδνζε ησλ εηδώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 4 εξγάζηκσλ εκεξώλ 

από ηελ εκεξνκελία παξαγγειηνδόηεζεο. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. 
 

            (ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 

  ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ 
 
 

  

ΕΙΔΟ 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

     

     ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.   ΝΑΙ          ΝΑΙ /ΟΧΙ   

2.      

3.      

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΔΟ 3:  ΥΑΡΣΘ  ΡΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ  

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

Σν ππό πξνκήζεηα είδνο πξέπεη: 

1.Να είλαη ρξώκαηνο ιεπθνύ, αληνρήο ζηελ ρξήζε, απνξξνθεηηθό (λεξό, 

ιάδη, ιίπνο, απνξξππαληηθά θ.ι.π).       

 2.Καηαιιειόηεηα ρξήζεο ηνπ ζε ρώξνπο ρακειήο αιιά θαη  πςειήο 

επηθηλδπλόηεηαο. από πιεπξάο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, όπσο θνπδίλα θ.ι.π. 

3.Να κελ αθήλεη ρλνύδη θαη λα κελ ζρίδεηαη εύθνια. 
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4.Να κε θέξεη ππνιείκκαηα θαηαζθεπήο ή ηνμηθά ππνιείκκαηα ηα νπνία λα 

κεηαθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο ή ζηηο επηθάλεηεο ή ζηνλ εμνπιηζκό 

θαζαξηζκνύ. 

5.Να δηαηίζεηαη κε πθή γθνθξέ αιιά θαη  ιεία.   

6.Σα θύιια λα έρνπλ δηαζηάζεηο 25cm X 30 cm (πιάηνο X κήθνο) κε αλνρή 

± 5%. 

7.Να δηαηίζεηαη ζε ξνιά  ≥ 1200 δηπιώλ θύιισλ. 

8.Οιηθό κήθνο ξνινύ ≥ 400 κέηξα.  

9.Σα θύιια λα ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο είηε κε δηάηξεζε είηε κε πίεζε, 
πάλησο θαηά ηξόπν ώζηε λα είλαη εύθνινο ν δηαρσξηζκόο θύιινπ από 
θύιιν. 

10.Η αξρή ηνπ ραξηηνύ λα είλαη ειαθξώο θνιιεκέλε θαη ε θόιια λα κελ 
δηαπεξλά ηα ππόινηπα θύιια πξνο εύθνιε ρξήζε θαη απνθπγή ζπαηάιεο. 

11. Να είλαη πεξηηπιηγκέλν ζε θύιηλδξν από ραξηόλη δηακέηξνπ min 6 cm, 
θαηάιιειν γηα ηελ ζηήξημε ηνπ ξνινύ ζηηο βάζεηο ζηήξημεο αιιά θαη γηα λα 
ππάξρεη δπλαηόηεηα εύρξεζηεο πεξηζηξνθήο ηνπ ξνινύ.   

12.Να δηαηίζεηαη ζε θιεηζηή αεξνζηεγή αηνκηθή ή νκαδηθή ζπζθεπαζία έσο 2 
ηεκ./ζπζθεπαζία πιεξώληαο ηνπο όξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 
ΕΘΔΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 

Σν ππό πξνκήζεηα είδνο πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα παξαθάησ εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά: 

1. ύλζεζε: Λεπθαζκέλνο ρεκηθά ραξηνπνιηόο  100%.  

2. Απνπζία ρισξίνπ ζηελ ζύλζεζή ηνπ. 

3  Απνπζία αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. 

4. Καζαξό βάξνο ξνινύ: 4,5-5 Κg. 

5. Καζαξό βάξνο  αλά ηεηξαγσληθό κέηξν γηα κνλό θύιιν 30 gr ± 5% 

6. Απνξξνθεηηθόηεηα : Μέγηζηνο ρξόλνο 15 sec.      

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα αλαγξάθνπλ αλαιπηηθά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά, δηαζηάζεηο (κήθνο Υ πιάηνο), ην βάξνο, ηελ ζπζθεπαζία, 
ηελ ζύλζεζε, ηελ ρώξα πξνέιεπζεο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ 
πξνζθέξνπλ. 
ηα  πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζρύνπζαο Ννκνζεζίαο απαηηείηαη: 

-Η ζαθήο  πεξηγξαθή ηεο ζθνπνύκελεο ρξήζεο ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο. 
-Η αλαθνξά ησλ ελδείμεσλ (ζηνηρεία, νλνκαζία, δηεύζπλζε, ρώξα 
πξνέιεπζεο) ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηνπ κεηαπνηεηή, ην είδνο, δηαζηάζεηο, 
αξηζκόο ηεκαρίσλ, ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπο θαζώο θαη ηηο ελδείμεηο 
θαηάιιειν γηα ηξόθηκα ή ζήκα θαζώο θαη ηνπο εηδηθνύο όξνπο ρξήζεο όπσο 
απηέο ππαγνξεύνληαη από ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 
-Πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο γηα ηε αζθαιή ρξήζε ηνπο ή Γήισζε 
πκκόξθσζεο κε ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ 
πξννξίδνληαη  γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 
-Πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ή Γήισζε ζπκκόξθσζεο  γηα ηε αζθαιή 
ρξήζε ηνπο ζηνπο ρώξνπο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ  (Σήξεζε ηζρύνπζαο 
Ννκνζεζίαο) 



7 

 

-Πηζηνπνηεηηθό νξζήο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ελόο απνηειεζκαηηθνύ 
θαη ηεθκεξησκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ελ ηζρύ θαη 
αθνξά ηνπιάρηζηνλ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ πρ. ISO 9001 ή ISO 22000. 
(Δθαξκνγή Ιρλειαζηκόηεηαο θαη Σεθκεξίσζεο πξνδηαγξαθώλ, ηύπσλ, θαη 
δηαδηθαζηώλ παξαζθεπήο πιηθώλ). 

Γηα ην αλσηέξσ είδνο απαηηείηαη πξνζθόκηζε δεηγκάησλ θαηά ηελ 
αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ επί πνηλή απόξξηςεο. 
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί ηηκή ξνινύ (ηεκάρην). 
 
 

ΕΘΔΟ 4: ΥΕΘΡΟΜΑΚΣΡΑ (ΥΕΘΡΟΠΕΣΕΣΑ (ZIC-ZΑC) 

ΣΕΥΝΘΚΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ  

Υαξαθηεξηζηηθά: α)100% πξσηνγελήο ραξηνπνιηόο ιεπθνύ ρξώκαηνο θαη ηα θύιια 
πξέπεη λα πνιηνπνηνύληαη εύθνια β) λα κε πεξηέρνπλ νπζίεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα 
βιάςνπλ απηνύο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ γ) αληνρή ζηνλ εθειθπζκό θαηά 
SCHOPPER, (MD+ CD,gr.min)/2=200 δ) βάξνο δίθπιινπ 2 γξακκάξηα ± 5%(40 
gr/m2 ), βάξνο παθέηνπ 400 γξακκάξηα ± 5% ε) όςε (αθή): γθνθξέ απαιό θύιιν δ) 
απνξξνθεηηθόηεηα : απαηηνύκελνο ρξόλνο max 10 sec ε) ζπζθεπαζία: παθέην 200 
δίθπιισλ ρσξίο έλσζε κεηαμύ ηνπο, κέζα ζε πιαζηηθή δηάθαλε ζήθε (δειαηίλα) θαη 
ε ιήςε ησλ θύιισλ λα γίλεηαη κε επθνιία. ζ) θηβώηην (κε αλζεθηηθό ραξηόλη ώζηε λα 
κελ αιινηώλνληαη ηα παθέηα πνπ πεξηθιείνπλ νύηε θαηά ηελ κεηαθνξά ή 
απνζήθεπζε ) 20 παθέησλ ησλ 200 δίθπιισλ. η) ζύζηαζε α) min ρεκηθόο πνιηόο: 80 
β) max κεραληθόο πνιηόο: 20. 

 

Η ΕΠΘΣΡΟΠΗ 
 

ΣΖΑΝΕΣΑΣΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΘΑ ΠΡΟΕΔΡΟ 
 

ΖΑΓΚΑ ΠΟΛΤΣΘΜΗ ΜΕΛΟ 
 

ΝΣΕΡΗ ΚΑΛΛΘΟΠΗ ΜΕΛΟ 
 
 


