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1. Πιστοποιητικό χηµικής έκθεσης
2. Άδεια κυκλοφορίας από
3. ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
4. Πρωτότυπο ενηµερωτικό

εισαγόµενο προϊόν, µετάφραση
5. Κατάθεση δειγµάτων των
6. Υπεύθυνη δήλωση του

τους όρους της διακήρυξης
7. Να δηλώνει τη χώρα προέλευσης
8. Όσον αφορά τα εντοµοκτόνα

φέρουν ετικέτα που να αναφέρει
δόσεις, προφυλάξεις, αντίδοτο

9. Όλες οι παραπάνω δηλώσεις
προϊόντος, αλλά και τα
επιδεικνύονται στην τεχνική

 
 

 
Τα χηµικά σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν
 

1. Σχεδόν ή εντελώς άοσµα
2. ∆εν θα αφήνουν ορατά υπολείµµατα
3. ∆ε θα µολύνουν το περιβάλλον
4. Θα έχουν υδατική βάση
5. ∆ε θα περιλαµβάνουν έλαια
6. ∆ε θα επηρεάζουν τον τεχνολογικό
7. ∆ε θα είναι δυνατόν να προκαλέσουν
8. Να έχει ικανή υπολειµµατική
9. Να αναγράφεται η οξεία

τοξικότητας 

10. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον
11. Να αναγράφονται προφυλάξεις
12. Να αναγράφονται πρώτες
13. Να αναγράφεται η χρονική
 

 

 
Τα δολώµατα πρέπει να είναι: 
 

1. Ετοιµόχρηστα σκευάσµατα
(υψηλές θερµοκρασίες, υγρασία

2. Αντιπηκτικά β γενεάς που
θα προκαλούν την µουµιοποίηση

3. Ελκυστικά οσµής για τα
4. Να είναι ασφαλή για ανθρώπους
5. Να διατηρούν για µεγάλο
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ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 
                                                                                

                                                                                                                          

       ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

χηµικής έκθεσης 

από αρµόδια αρχή 

Ασφαλείας προϊόντος στα ελληνικά, (κανονισµός 453/2010)
ενηµερωτικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας

µετάφραση στην ελληνική από αντιπροσώπους της
δειγµάτων των προϊόντων που ζητήθηκαν σε πρωτότυπη συσκευασία

του προµηθευτή για τη δυνατότητα παροχής των προϊόντων
διακήρυξης 

χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής 

εντοµοκτόνα και τα µυοκτόνα πρέπει να είναι σε σφραγισµένη
που να αναφέρει όλα όσα ο νόµος ορίζει, όπως δραστική

προφυλάξεις, αντίδοτο 

δηλώσεις, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά για τα χαρακτηριστικά
και τα όσα αναφέρονται στους ειδικούς όρους, να προσκοµιστούν

στην τεχνική προσφορά  

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ 

που θα χρησιµοποιηθούν για την εντοµοκτονία θα πρέπει

άοσµα, ατοξικά και ασφαλή για χρήση τους σε κατοικηµένους
ορατά υπολείµµατα, δε θα λερώνουν και δε θα χρωµατίζουν

περιβάλλον 

βάση 

περιλαµβάνουν έλαια ή διαλύτες που βλάπτουν επιφάνειες 

τον τεχνολογικό εξοπλισµό 

δυνατόν να προκαλέσουν έκρηξη, πυρκαγιά ή άλλα ατυχήµατα
υπολειµµατική δράση 

οξεία τοξικότητα και οι πύλες εισόδου, καθώς και τυχόν

προς το περιβάλλον 

προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία 

πρώτες βοήθειες  
χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΥΟΚΤΟΝΩΝ 

 

σκευάσµατα σε µορφή δολωµάτων ανθεκτικών σε δυσµενείς
θερµοκρασίες, υγρασία) 

γενεάς που θα παρεµποδίζουν την πήξη του αίµατος στο ήπαρ
µουµιοποίηση των τρωκτικών, ώστε να αποφεύγονται

για τα τρωκτικά, χωρίς να γίνονται αντιληπτά από την ανθρώπινη
για ανθρώπους και ζώα που δεν περιλαµβάνονται στο φάσµα
µεγάλο χρονικό διάστηµα τη δραστικότητά τους 
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 453/2010) 
εταιρείας, εάν πρόκειται για 

της 

συσκευασία 

των προϊόντων σύµφωνα µε 

σφραγισµένη συσκευασία, να 
δραστική ουσία, συνιστώµενες 

τα χαρακτηριστικά του κάθε 
να προσκοµιστούν και να 

πρέπει να είναι: 

κατοικηµένους χώρους 

χρωµατίζουν 

ατυχήµατα 

και τυχόν ύπαρξη χρόνιας 

δυσµενείς καιρικές συνθήκες 

στο ήπαρ του τρωκτικού και 
αποφεύγονται οι δυσοσµίες  

την ανθρώπινη όσφρηση 

στο φάσµα δράσης 



 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ  

 
1. Ουδέτερο pH 

2. Κατάλληλο για συχνή χρήση 

3. Να µην προκαλεί ξηροδερµία ή ερεθισµούς 

4. Με ήπιους καθαριστικούς (χωρίς σάπωνες, αλκάλεα) και ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες  
5. Εµπλουτισµένο µε ενυδατικές ουσίες 

6. Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νοµοθεσία 1223/2009 για χρωστικές (εάν υπάρχουν) και 
συντηρητικές ουσίες απαραίτητες για τη µη ανάπτυξη µικροοργανισµών 

7. Με ετικέτα, στην οποία θα περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και συστατικά του προϊόντος στα 
ελληνικά 

8. Η ποσότητα να δίδεται σε συσκευασία ενός λίτρου 

9. Στην τιµή να περιλαµβάνεται η δοσοµετρική αντλία ανά συσκευασία προϊόντος    
 
 
ΣΗΜ. ∆εν είναι αναγκαίο το απωθητικό γάτας. 
 
 
Η Επιτροπή σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών: 
 
 
 
Η Πρόεδρος                                 Τα Μέλη: 

 
 

Αχλαδή Παρασκευή                     1. Πρατικάκη Μαρία            2. Στρατάκη Ευαγγελία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
  
 
  
 
 

 
 

 
 
  

 

 

 


