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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                                                           τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ :  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                  α) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           β)  «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Τμήμα αποθηκών-προμηθειών  υλικού)                                                                                             
 εξοπλισμού υπηρεσιών                                                                                                                               
Γραφείο Προμηθειών & Δημοπρασιών 
Προμηθειών                                                                                  
                                                                                                              

                                        
     
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη      
Ταχ. Κωδ: 811 00      
Πληροφορίες: Ε. Αργυρού        
Τηλ: 2251350565        
Fax: 2251350510          
e-mail: promithies@mytilene.gr  

 

         

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του 
α) Δήμου Λέσβου και των Νομικών του Προσώπων και συγκεκριμένα των:  β)  Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» γ)  ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – «Η ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» για ένα έτος. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των αναγκών του κάθε φορέα ξεχωριστά , σύμφωνα πάντα με τις προμελέτες  και τις 

σχετικές αποφάσεις  των Δ.Σ. των ,  όπως αναφέρονται παρακάτω:   

Α) ΟΜΑΔΑ Α΄- ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ,  Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου:  προμελέτη αριθμ. 

02/2018,  σε βάρος των κάτωθι κωδικών  του προϋπολογισμού του Δήμου.  

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

10.6634.0000 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου 

Λέσβου 

80.000,00 

20.6634.0000 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 50.000,00 

20.6635.0001 Προμήθεια ειδών απόσμησης κάδων 1.000,00 

20.6635.0002 Προμήθεια σάκων απορ/των 20.000,00 

 ΣΥΝΟΛΑ: 151.000,00 

 

Β) ΟΜΑΔΑ Β΄- ΦΟΡΕΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»:  προμελέτη αριθμ. 5/2018 για τις 

ανάγκες των δομών του : παιδικών σταθμών,  ΚΑΠΗ, κ.α. και για τον σκοπό αυτό έχει  εγγραφεί και εγκριθεί σχετική  

πίστωση στον  προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018, συνολικού ύψους 26.797,68 ευρώ από τον Κ.Α. 15.6634,  και  έχει 

εγκριθεί με την αριθμ. 98/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ . 

Γ) ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΦΟΡΕΑΣ:  «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – «Η ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»:  προμελέτη αριθμ. 

403/3-9-2018  για τις ανάγκες ηλικιωμένων του Ιδρύματος και για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί και εγκριθεί σχετική 

πίστωση στον  προϋπολογισμό του οικ. έτους 2018, συνολικού ύψους 20.600,00 ευρώ,  και  έχει  εγκριθεί με την  αριθμ. 

88/2016  απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ . 
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Επίσης λαμβάνοντας υπόψη :  το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ240), που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος ΑΕ18), «Διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α) 

τροφίμων, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παράγων των σχετικών υπηρεσιών, γ) ......». 

       Καθώς και  τις διατάξεις του  Νόμου 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) τεύχος Α΄ « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών 

και Υπηρεσιών». 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 162.547,25 ,όπως  αναλυτικά εμφανίζεται παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ
- 

ΦΟΡΕΑΣ 

ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Α ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 10-6634.0000 
20-6634.0000  
20-6635.0001 
20-6635.0002 

 

80.000,00 
50.000,00 
  1.000,00 
20.000,00 
 

151.000,00 

Β ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 15-6634 
 

26.797,68 26.797,68 

Γ  Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 

70.6635 20.600,20 20.600,20 

 ΣΥΝΟΛΟ: 198.397,86  198.397,88 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2018 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η Συντάξασα                                                  Η Προισταμένη του Τμήματος          Η Αναπλ. Προισταμένη Δ/νσης 

                                                                            Προμηθειών                                         Οικ/κών Υπηρεσιών 

 

 

Ε.ΑΡΓΥΡΟΥ                                                   ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ                            ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                                                           τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ :  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                  α) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           β)  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Τμήμα αποθηκών-προμηθειών  υλικού)                                                                                            γ ) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
 εξοπλισμού υπηρεσιών                                                                                                                              «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του  Δήμου Λέσβου» 
Γραφείο Προμηθειών & Δημοπρασιών 
Προμηθειών                                                                                  

                                                                                                                    

                                        
     
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη      
Ταχ. Κωδ: 811 00      
Πληροφορίες: Ε. Αργυρού        
Τηλ: 2251350565        
Fax: 2251350510          
e-mail: promithies@mytilene.gr  

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν σε τυποποιημένες κλειστές συσκευασίες για 

την καλύτερη μεταφορά , υγιεινή αλλά και αποθήκευση όπως αυτές φαίνονται στους πίνακες 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι με ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν 

και να καταθέσουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο τον πίνακα τεχνικής 

προσφοράς που ακολουθεί (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄). 

Όλα τα προϊόντα θα είναι άριστης ποιότητας, εταιρειών ευρείας κατανάλωσης με τις 

ανάλογες πιστοποιήσεις της κείμενης νομοθεσίας και θα πληρούν τους όρους υγιεινής και 

ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τη σχετική Ελληνική ισχύουσα νομοθεσίας και την Ε.Ε. 

Αποκλείονται τα προϊόντα, ανώμαλου χρώματος – οσμής, σε συσκευασίες με ρύπους 

σχισμένες ή φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας. 

Στις προδιαγραφές οι συσκευασίες είναι ενδεικτικές και καθορίζουν την ποσότητα, ώστε 

η καθαρή αξία να μη υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του είδους. Θα γίνονται όμως αποδεκτά 

για πρακτικούς λόγους (όπως η επάρκεια των ποσοτήτων να μοιρασθούν στα διάφορα 

κτίρια χωρίς το άνοιγμα των συσκευασιών) συσκευασίες έως και το διπλάσιο αυτών 

που αναγράφονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Στην προσφορά θα 

κατανομάζεται υποχρεωτικά για τα τυποποιημένα και συσκευασμένα προϊόντα το εμπορικό 

σήμα/βιομηχανία παραγωγής-συσκευασίας /βάρος. 

Κατά τα άλλα τα υλικά θα πρέπει να είναι, όπως περιγράφονται στον πίνακα του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά: 

Για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών για μία ή και περισσότερες ομάδες ( ΟΜΑΔΑ – ΦΟΡΕΑ) 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή ανά ΟΜΑΔΑ - ΦΟΡΕΑ. 

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν και θα εκτελεσθούν από τον κάθε φορέα (ΟΜΑΔΑ) 

ξεχωριστά. 
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Α) ΟΜΑΔΑ Α΄- ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Ο Δήμος Λέσβου έχει την ανάγκη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές 
προδιαγραφές των ειδών: 

 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α΄ ποιότητας από πρωτογενή 
χαρτοπολτό. Βάρους 120-130 gr/ρολό 400-450 διπλών φύλλων με ανοχή 
+/- 10%, με πλάτος 0,105m με ανοχή +/- 5% και ολικό μήκος ρολού min 40 
μέτρα προσθήκη +/- 10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο 40-48 
ρολών. 

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ  
Καθαρό βάρος ρολού 1 κιλό με ανοχή +/- 5%. Με 100% χημικός και 
θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/- 5% ανά ρολό, μήκος ρολού 100m  
+/- 5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων 19cmx22cm +/- 5%. 

3 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  

Λευκές, μαλακές διαστάσεων 24x24 περίπου, λευκασμένος χημικός πολτός 
100% Α΄ ποιότητας, από πρωτογενή χαρτοπολτό, αριθμός φύλλων στο 
πακέτο 750, συσκευασία πλαστική, αεροστεγή θήκη. 

4 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Σε ρολό 14 μέτρων (τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλής απορροφητικότητας 
και αντοχής και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. Να 
αναγράφεται το μήκος. Ρολό συνθετικό πανί προτεμαχισμένο 0,32x14 μ. 

5 ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ 
Πανάκια με μικροϊνες για τον καθαρισμό τζαμιών, διαστάσεων 30x30 εκ. 
Δεν αφήνουν χνούδι και ίχνη στο πέρασμά τους. Μπορεί να πλυθεί στο 
πλυντήριο στους 60

ο
C χωρίς μαλακτικό. 

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Σφουγγάρι κουζίνας (4x14x3 cm ή 8x12.5x3 ή οτιδήποτε ενδιάμεσα). Να 
είναι εξαιρετικής αντοχής, να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του. 
Η μία πλευρά του θα φέρει σκληρή επιφάνεια για να μπορεί να 
απομακρύνει εύκολα τα καμένα υπολείμματα. 

7 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ  

Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 2,5-5%) –
τύπου χλωρίνης- σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να 
περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει 
πινακίδα με οδηγίες για την αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5 
μέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας 
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

8 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΔΑΠΕΔΩΝ  

Να περιέχει τουλάχιστον ενεργά επιφανειοδραστικά 3-5%, μη ιονικά 
τασιενεργά <5%, ανιονικά τασιενεργά <5%, άοσμο ή με άρωμα ελαφρύ, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

9 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 

Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη 
(εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να 
βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και 
το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Μα 
διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. Επίσης να περιέχει συστατικά 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής 
ένωσης 

10 
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΧΕΡΙΑ  

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο PH, κατάλληλο για την 
καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να μην 
υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών. 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

11 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ 
ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 

Γυαλιστικό καθαριστικό ανοξείδωτων επιφανειών (τύπου ΒΙΑΛΚΑΛ ή 
παρόμοιο) συσκευασία των 750ml.Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα 
ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής 
κλπ. Να είναι υγρό, άχρωμο. Ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό και το 
γυάλισμα των ανοξείδωτων επιφανειών. Να διαλύει ρύπους (λαδιά, 
καμένα λίπη, τροφές κτλ). Να ψεκάζεται. Να μην χρειάζεται διάλυση. Να 
δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να φέρει 
σήμανση CE. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 91/155 
της Ε.Ε. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 
οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπόμενα 
συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να 
λαμβάνονται. Να μην είναι εύφλεκτο, σημείο ανάφλεξης >100⁰C. 

12 
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΙΑΤΩΝ 

Να έχει ουδέτερη οσμή, ειδική σύνθεση και να βοηθά τον καθαρισμό 
ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφές, αυγό κλπ). Να χρειάζεται 
διάλυση ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Να δίνονται οδηγίες 
χρήσεως και ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές 
που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ΕΕ. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα 
με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ΕΕ. Να περιέχει 
τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά. Να αναγράφονται τα 
ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. 

13 ΥΓΡΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ  
Για καθαρισμό αλάτων από επιφάνειες (διάλυμα 5%). Βιοδιασπώμενο σε 
ποσοστό > 90%. Να υπάρχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 

14 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

Ειδικής συνθέσεως κρέμα στερεάς μορφής που περιέχει μικροσωματίδια 
ικανά να αφαιρέσουν τις πιο δύσκολες βρωμιές. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ακόμη και χωρίς νερό. 

15 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΕ ΠΟΛΤΟ  

Γαλάκτωμα ή γάλα ασβέστου (milk of lime),που είναι προϊόν που 
παρασκευάζεται όταν αραιωθεί με νερό, αρίστης ποιότητας πολτός 
ασβέστου. Χρησιμοποιείται κυρίως στους λευκούς χρωματισμούς σε 
συνδυασμό με άλλα υλικά που του επαυξάνουν τις ιδιότητες του. Το 
αιώρημα αυτό συνήθως περιέχει έως 40% κ.β. στερεά, σε σακιά των 22 
κιλών. 

16 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

Γάντια κατασκευασμένα από νιτρίλιο σε κουτί των 100 τεμ. (χρώματος 
μπλε ή λευκό). Ιδανικά για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 
μικροοργανισμών. Σε διάφορα μεγέθη. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν 
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 
τμχ/κουτί. Πρότυπα: ΕΝ 374 και ΕΝ 374-2. Σήμανση: CE , προμηθευτή, 
κωδικό προϊόντος και έτος κατασκευής. Να φέρει εικονόσημο προστασίας 
από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς 

17 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα. 

18 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm πάχος 0,5mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με 
εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών 
αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 1 (διάτρηση). Πρότυπα: ΕΝ 388, 
420. Σήμανση: CE. Να αναγράφονται κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής. 

19 ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
Κάδος σφουγγαρίσματος με χειρολαβή και στίφτη, απλός από ανθεκτικό 
ανακυκλώσιμο πλαστικό. Χωρητικότητας 15-16 λίτρων. 

20 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΟΙΚΙΑΚΗ 

Σφουγγαρίστρα βιδωτή βάρους τουλάχιστον 350γρ και μήκος κροσιού 
τουλάχιστον 30cm  (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή 
νήματα, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην 
αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. 
Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα 
επιλεγεί. 

21 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 450γρ, μήκος 70cm (ανταλλακτικό) 
κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με εξαιρετική αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της 
και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα 
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με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί της παρούσας μελέτης. 

22 
ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού 
στυψίματος της σφουγγαρίστρας με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και 
κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του 
καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του. Ο κάδος θα 
αποτελείται από δύο μέρη, ένα για τα υγρά στυψίματος και ένα για τα 
καθαρά. Χωρητικότητα 26 λίτρα. (Ως σετ εννοείται ο κάδος με το σύστημα 
στυψίματος και το φορείο καθώς και την ανάλογη σφουγγαρίστρα). 

23 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ 
ΣΚΟΥΠΑΣ/ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για την εφαρμογή στις υπό 
προμήθεια οικιακές σκούπες και σφουγγαρίστρες της παρούσας μελέτης. 

24 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

Κοντάρι επαγγελματικής σφουγγαρίστρας κατασκευής αλουμινίου χωρίς 
πλαστική επένδυση, στιβαρής κατασκευής, ύψους 1,4μ , να εφαρμόζει 
απόλυτα στην υπό προμήθεια επαγγελματική σφουγγαρίστρα. Ειδικό για 
την εφαρμογή στις υπό προμήθεια επαγγελματικές σφουγγαρίστρες της 
παρούσας μελέτης. 

25 
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

Το υλικό κατασκευής να μην αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να 
είναι πλήρως ανακυκλώσιμο & να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. 
Μεγάλης χωρητικότητας με ρύγχος από καουτσούκ. Με ενσωματωμένο 
κοντάρι και σταθερή σύνδεση. 

26 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ Μεγάλης αντοχής και μεγάλης χωρητικότητας με ρύγχος από καουτσούκ. 

27 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  Φαράσι γαλβανιζέ μεγάλης αντοχής και μεγάλης χωρητικότητας. 

28 
ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ  

Φαράσι γαλβανιζέ μεγάλης αντοχής και μεγάλης χωρητικότητας (φαράσι 
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων). Με ενσωματωμένο κοντάρι 
αλουμινίου. 

29 ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ Μπατανόβουρτσα νο 30, πάχους 11,5 cm. και μήκος τρίχας pvc 150mm 

30 
ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΙΝΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

Σκούπα κομπλέ εξαιρετικής ποιότητας για στεγνό σκούπισμα. Χόρτινη και 
σκληρή. Θα είναι από χόρτο κεχριού. Το ύψος της σκούπας θα είναι 
περίπου 0,50 μ.. Στο πάνω μέρος της (λαβή) θα γίνεται δέσιμο με σύρμα. 
Το βάρος της θα είναι τουλάχιστον 1.000 gr., θα έχει 6 σειρές πλέξεων από 
διπλό ανθεκτικό νήμα. Οι πέντε πλέξεις θα είναι ψηλά και η 6

η
 πλέξη θα 

είναι χαμηλά περίπου 12-15 εκ. από το τελείωμα της σκούπας.  Κατά την 
αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η αντοχή της σκούπας στο σκούπισμα 
δρόμων. Η σκούπα με το καλύτερο δέσιμο και την μεγαλύτερη αντοχή θα 
αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία. 

31 
ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΙΝΗ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ  

Σκούπα κομπλέ εξαιρετικής ποιότητας για στεγνό σκούπισμα Χόρτινη και 
σκληρή. Θα είναι από χόρτο κεχριού. Το ύψος της σκούπας θα είναι 
περίπου 0,50 μ. Στο πάνω μέρος η σκούπα θα είναι συνδεδεμένη με ξύλινο 
κοντάρι ύψους 0,90 μ. περίπου. Η σύνδεση της σκούπας με το ξύλο θα 
γίνεται ή με δέσιμο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που θα κρίνει ο 
προμηθευτής. Το βάρος της θα είναι τουλάχιστον 1.000 gr., θα έχει 6 
σειρές πλέξεων από διπλό ανθεκτικό νήμα. Οι πέντε πλέξεις θα είναι ψηλά 
και η 6η πλέξη θα είναι χαμηλά περίπου 12-15 εκ. από το τελείωμα της 
σκούπας. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η αντοχή της σκούπας 
στο σκούπισμα δρόμων. Η σκούπα με το καλύτερο δέσιμο και την 
μεγαλύτερη αντοχή θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία. 

32 
ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

Σκούπα πλαστική οικιακή, ενισχυμένη. Αποτελείται από πλαστική βάση 
στην οποία υπάρχει η οπή για την σύνδεση του κονταριού (βιδωτά), ενώ 
από την άλλη πλευρά φέρει πλαστικές τρίχες 7-8 εκ. σε τουλάχιστον 6 
σειρές στην μικρή διάσταση και σε τουλάχιστον 25 σειρές στη μεγάλη 
διάσταση. Συμπεριλαμβάνει κοντάρι ανθεκτικό. 

33 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
Κάδος απορριμμάτων γραφείου πλαστικός χωρητικότητας 15-20 λίτρων 
χωρίς καπάκι. Να είναι εμφανίσιμος. Διάμετρος πάνω πλευράς περίπου 
25-30 εκ. και 33-37 εκ. 



8 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

34 ΠΙΓΚΑΛ (WC) 

Στρογγυλό, κλειστό. Βουρτσάκι με λαβή από πλαστικό (ανθεκτικό) και με 
βάση στήριξης από ίδιο υλικό όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι. Η βάση 
του πιγκάλ θα είναι στρογγυλή και κλειστή περιμετρικά. Διαστάσεων 
περίπου 33εκ. ύψος συνολικό και διάμετρος δοχείου βάσης 10εκ. 

35 ΚΑΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (WC) 
7 λίτρων τετράγωνος, πλαστικός με καπάκι με μηχανισμό ποδομοχλού για 
το άνοιγμα του καπακιού. 

36 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ 

Ψεκαστηράκι με ρυθμιζόμενη διασπορά, υψηλής αντοχής, Πλαστικά , 
χωρητικότητας 700 ml - 750 ml με δείκτη στάθμης. Αποτελούνται από 
βάση δοχείου χωρητικότητας 700-750 ml και την αντλία που βιδώνει πάνω 
στη βάση. 

37 
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 

Τσουγκράνα ατσάλινη σφυρήλατη με 14 δόντια μεταλλική με ξύλινο 
στειλιάρι των 120εκ. έως 150εκ. 

38 
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 

Τσουγκράνα – σκούπα γκαζόν ή φύλλων, επαγγελματική, μεταλλική με 
ξύλινο στειλιάρι των 1,20μ. έως 1,50μ. 

39 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 

Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 52Χ75 cm, με κορδόνι, από 
πρωτογενές υλικό αντοχής, πάχους 22 mic, να μη σχίζονται εύκολα σε 
συσκευασία με 10 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ. 

40 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Σακούλες γραφείου διαστάσεων 45Χ55 cm από πρωτογενές υλικό αντοχής 
πάχους 8 micro να μην σχίζονται εύκολα σε συσκευασία με 30 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ, 
πάχους 8mic. 

41 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΜΑΥΡΕΣ 90X110  

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, με 
πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να 
εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται, 
διαστάσεων:0,90Χ1,10. Πυκνότητας 0,910-0,925 ανά G/CC αντοχή στη 
θραύση 170kg/cm2. 

42 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΜΑΥΡΕΣ  

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων μαύρες 65Χ80εκ.,  75Χ100εκ., 
55Χ75Χ100εκ., 60Χ75εκ., 55Χ80εκ. από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, 
με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που 
να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται. 

43 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΛΕΥΚΕΣ  

Σακούλες λευκές απορριμμάτων 65Χ80εκ.,  75Χ100εκ., 55Χ75Χ100εκ., 
60Χ75εκ., 55Χ80εκ. από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, με πτυχωτές 
πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να 
εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται. 

44 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ  
Ενισχυμένες σακούλες από ειδικό μίγμα πολυαιθυλενίων (LDPE + DPE). 
Εγγυημένες ότι δεν θα σχιστεί ο πάτος τους κατά την χρήση. 

 

 

 

Β) ΟΜΑΔΑ Β΄- ΦΟΡΕΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 

Το ΝΠΔΔ έχει την ανάγκη προμήθειας ειδών  καθαριότητας - υγιεινής και λοιπών αναλωσίμων ειδών ,σύμφωνα με τις 
κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών & ΚΑΠΗ  του ΝΠΔΔ ¨Κ.Π.& Α.Δ.Λ.¨ έτους 
2017 όπως περιγράφονται παρακάτω: 
 
 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ:  
 

Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α΄ ποιότητας από πρωτογενή 
χαρτοπολτό. Βάρους 120-130 gr/ρολό 400-450 διπλών φύλλων με ανοχή 

+/-10%, με πλάτος 0,105m με ανοχή +/-5% και ολικό μήκος ρολού min 40 
μέτρα προσθήκη +/-10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο 40-48 

ρολών. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 συσκευασία) 
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2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ:  
 

Καθαρό βάρος ρολού 1000gr με ανοχή +/-5%. Με 100% χημικός και 
θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/-5% ανά ρολό, μήκος ρολού 

100m+/-5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων 19cmΧ22cm+/-5%. (Ως τεμάχιο 
εννοείται το 1 ρολό) 

3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ:  
 

Λευκές μαλακές διαστάσεων 17χ17 με ανοχή +-5%, λευκασμένος χημικός 
πολτός 100% Α΄ποιότητας, από πρωτογενή χαρτοπολτό, αριθμός φύλλων 

στο πακέτο 100,  συσκευασία πλαστική αεροστεγή θήκη. (Ως τεμάχιο 
εννοείται το ένα πακέτο των 100 χαρτοπετσετών) Απαιτείται η 

προσκόμιση δείγματος. 

4 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ: 
  
 

Χαρτοβάμβακας λευκός, απορροφητικός, κατασκευασμένος από 100% 
χημικό πολτό απαλός και ανθεκτικός στην χρήση, σε δύο φύλλα 
διαστάσεων περίπου 40cm X60cm . 

 Κατά την χρήση δεν αφήνει υπολείμματα, και δεν ερεθίζει το δέρμα. Σε 
συσκευασία των 5 κιλών. (Ως τεμάχιο εννοείται η μια συσκευασία των 5 

κιλών) 

5 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ: 
 

Μωρομάντηλα υγρά, σε συσκευασία 72 τεμαχίων, σε πλαστική σακούλα 
η σε κουτί, με ευχάριστο άρωμα και υποαλλεργικά. Χωρίς οινόπνευμα με 

ουδέτερο Ph για το δέρμα, δερματολογικά ελεγμένα. (Ως τεμάχιο 
εννοείται η συσκευασία των 72 μωρομάντηλων) 

6 ΒΑΜΒΑΚΙ: 
 

Το βαμβάκι να είναι από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό. Να είναι λευκό, 
μαλακό και να κόβεται εύκολα. Να πληροί τις προδιαγραφές της 

Ελληνικής Φαρμακοποιίας και να φέρει σήμανση CE. Συσκευασμένο σε 
πλαστική συσκευασία 140 έως 150γρ. (Ως τεμάχιο εννοείται η 

συσκευασία των 140-150γρ) 

7 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ 
ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ:  

Πετσέτα απορροφητική Νο 4 (τύπου Wettex ή παρόμοιο), διαστάσεων 
30Χ30cm. Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 

8 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ. 
 

Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου 2,5 - 5%) -
τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να 

περιέχει µη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά 
λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε οδηγίες για τη 

αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος / 5 µέρη νερού) και χρήση 
καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του 

προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η 
συσκευασία των 4 λίτρων) 

9 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ. 
 

σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων. Να φέρει οδηγίες 
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 

10 ΥΓΡΟ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΔΑΠΕΔΟΥ: 
 

Υγρό γενικού καθαρισμού- δαπέδου  (σε συσκευασία δοχείου 3-5 
λίτρων): να περιέχει τουλάχιστον ενεργά επιφανειοδραστικά 3 - 5%, μη 

ιονικά τασιενεργά <5%, ανιονικά τασιενεργά < 5%  άοσμο ή με άρωμα 
ελαφρύ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαιτείται η προσκόμιση 

δείγματος. 
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11 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ (συσκευασία 
των 4lt) :  
 

Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη 
(εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να 
βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα 
και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. 
Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l . Επίσης να περιέχει συστατικά 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής 
ένωσης. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 

 

12 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΠΛΥΣIΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ: 
 

Υγρό  απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο  χέρι (σε συσκευασία 
δοχείου 3-5 λίτρων)  Να έχει ουδέτερη οσμή, Ειδική σύνθεση και να 

βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσαι, λίπη, αίμα, καφές αυγό 
κλπ).  Να χρειάζεται διάλυση ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Να 

δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίδονται οδηγίες ασφαλείας. Να είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 

της ΕΕ. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 
οδηγία 89/542 της ΕΕ. Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα 

συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει 
να λαμβάνονται. 

13 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ: 
 

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε υγρό παχύρευστο, (σε 
συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων) για επαγγελματικό πλυντήριο, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  

14 ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ  (ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ): 
 
 

Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  (Λαμπρυντικό) (σε συσκευασία 4 
λίτρων), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να φέρει σήμανση CE, Να 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής 
ένωσης, Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην 

οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης, Να περιέχει τουλάχιστον 90% 
βιοδιασπώμενα συστατικά, Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα 

προστασίας, Να μην είναι εύφλεκτο. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία 
των 4 λίτρων 

15 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ: 
  

(σε συσκευασία 10-20 κιλών): Το προϊόν θα είναι κοκκώδες, προϊόν 
πύργου ξηράνσεως ομοιόμορφης εμφάνισης, ελεγχόμενου αφρισμού να 
διαλύεται εύκολα στο νερό και τα συστατικά του να μην είναι επιβλαβή 

στα καθαριζόμενα ρούχα, σύνολο ενεργών συστατικών άνω των 15% , 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

16 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 
 

Μαλακτικό ρούχων 4 λίτρων για πλυντήριο,  σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 

17 ΣΚΟΝΗ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ  ΡΟΥΧΩΝ: 
  

Σκόνη ενισχυτικού πλύσης (λευκαντικό) σε συσκευασία  140 -150 γρ. Να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το απορρυπαντικό. (Ως τεμάχιο 

εννοείται η συσκευασία των 140-150 γραμμαρίων) 

18 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ : 
 

Αλάτι πλυντηρίου ρούχων τυποποιημένο σε συσκευασία 2,5 Kg, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η 

συσκευασία των 2,5 κιλών) 
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19 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ: 
 

Κρεμοσάπουνο για τα χέρια (σε συσκευασία 4 λίτρων) με ουδέτερο PH 
κατάλληλο για καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της 

επιδερμίδας. Να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών. (Ως 
τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 

20 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ 
ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 750ML: 
 

Γυαλιστικό καθαριστικό ανοξείδωτων επιφανειών μη οικοτοξικό σε 
συσκευασία των 750ml με αντλία χειρός για ψεκασμό. Να αφαιρεί άλατα 

ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη 
υγιεινής κλπ. Να είναι υγρό, άχρωμο. Ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό 

και το γυάλισμα των ανοξείδωτων επιφανειών. Να διαλύει ρύπους 
(λαδιά, καμένα λίπη, τροφές κτλ). Να μην χρειάζεται διάλυση. Να 

δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να περιέχει 
βιοδιασπόμενα συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα 

προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. Ανιονικά τασιενεργά λιγότερο 
από 5%, μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5% Να μην είναι εύφλεκτο. 

(Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 750ml) Απαιτείται η 
προσκόμιση δείγματος 

21 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC: 
 

Υδατικό παχύρευστο διάλυμα σε πλαστική συσκευασία των 700-750 m 
με ευχάριστο άρωμα και ph περίπου 2, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 700-750ml) 

22 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: 
 

Απιονισμένο νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση (ατμοσίδερα κτλ) σε 
συσκευασία πλαστική των 4 λίτρων. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία 

των 4 λίτρων) 

23 ΥΓΡΟ ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 
 

Σε συσκευασία των 600 -750 ml με αντλία χειρός για ψεκασμό. (Ως 
τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 600-750 ml) 

24 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ : 
 

Σφουγγάρι κουζίνας (7Χ14Χ3 cm ή 8Χ12,5Χ3 ή οτιδήποτε ενδιάμεσα). Να 
είναι εξαιρετικής αντοχής ,να µην αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση 

τους. Η μία πλευρά τους θα φέρει σκληρή επιφάνεια για να μπορεί να 
απομακρύνει εύκολα τα καμένα υπολείμματα. 

25 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
  

Γάντια Κατασκευασμένα από νιτρίλιο σε κουτί των 100 τεμ. (χρώματος 
μπλε ή λευκό). Ιδανικά για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 

μικροοργανισμών. Σε διάφορα μεγέθη. Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν 
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 

τεμάχια/κουτί. Πρότυπα: ΕΝ 374 και ΕΝ 374-2. Σήμανση: CE, 
Προμηθευτή, κωδικό προϊόντος και έτος κατασκευής. Να φέρει 

εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς . (Ως 
τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 100 γαντιών) 

26 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
(ΖΕΥΓΟΣ): 
  

Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα. 
(Ως τεμάχιο εννοείται το ζεύγος) 

27 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80 m. 
 

Αλουμινόχαρτο, κατάλληλο για τρόφιμα, συσκευασία 80 μέτρων/τμχ. 

28 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ 250m:  
 

Μεμβράνη διαφανής τροφίμων σε ρολό πλάτους 30cm έως 35cm και 
μήκους 250m/τμχ. 

29 ΣΕΤ ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ: 
 
                                                                         

Κάδος σφουγγαρίσματος με χειρολαβή και στίφτη απλός από ανθεκτικό 
ανακυκλώσιμο πλαστικό. Χωρητικότητας 15-16  λίτρων.               
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30 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ). 
 

Σφουγγαρίστρα  μεγάλη τύπου wettex, με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 
καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της, με μεγάλη 

απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο 
κοντάρι που θα επιλεγεί 

31 ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ : 
 

Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού 
στυψίματος της σφουγγαρίστρας με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και 

κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά 
του καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του. Ο κάδος 

θα αποτελείται από 2 μέρη ένα για τα υγρά στυψίματος και ένα για τα 
καθαρά. Χωρητικότητα 25λτ (Ως σετ εννοείται ο κάδος με το σύστημα 

στυψίματος και το φορείο καθώς και την ανάλογη σφουγγαρίστρα). 

32 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ: 
  

Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου  ή σφουγγαρίστρας μήκους 1,40m χωρίς 
πλαστική επένδυση. Θα μπορεί να προσαρμοστεί στις υπό προμήθεια 

σκούπες και σφουγγαρίστρες. 

33 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ: 
 

Σκούπες για στεγνό σκούπισμα κατάλληλες για δρόμους από χόρτο 
κεχριού. Το ύψος της θα είναι περίπου 50cm. Στο πάνω μέρος της θα 

γίνεται δέσιμο με σύρμα ενώ στο ενδιάμεσο τμήμα θα υπάρχουν 
δεσίματα (ράψιμο) με πλαστική κλωστή. Θα φέρει κοντάρι ύψους 

περίπου 90cm. Η σύνδεση του κονταριού με την σκούπα θα 
επιτυγχάνεται με τέτοιο τρόπο που να δίνει σταθερότητα. 

34 ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ : 
 

Σκούπες πλαστικές  οικιακές ενισχυμένες. Αποτελούνται από πλαστική 
βάση στην οποία υπάρχει η οπή για την σύνδεση του κονταριού ενώ από 
την άλλη πλευρά φέρει  πλαστικές τρίχες 5-7εκ. σε τουλάχιστο 4 σειρές 
στην μικρή διάσταση και σε 20 σειρές στην μεγάλη διάσταση. Με 
κοντάρι αντοχής. 

 

35 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
45Χ55  

από πρωτογενές υλικό αντοχής πάχος 8 micro να μην σχίζονται εύκολα 
σε συσκευασία ρολό 30 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 30 

σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 

36 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΜΑΥΡΕΣ  
65Χ80,εκ.,75Χ100εκ.,55Χ75Χ100ε
κ. ,60Χ75εκ.,55Χ80εκ.:  
 

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου,   
με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που 

να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται. 
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 

37 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΑΙΛΟΝ 
ΑΧΡΩΜΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ : 
 

Μεγάλης αντοχής, να μην ξεκολλούν εύκολα, σε επιλεγόμενα μεγέθη 
(40x30cm & 50x70cm) σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών. 

Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 

38 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ: 
 

Υποσέντονο αντιμικροβιακό διαστάσεων 60cmΧ90cm. Να είναι απαλά, 
απορροφητικά. Να πλένονται ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες και να 

μην φθείρονται εύκολα. 

39 ΑΠΛΩΣΤΡΑ: 
 

Απλώστρα ρούχων πτυσσόμενη μεταλλική κατάλληλη για μπαλκόνι. Θα 
αποτελείται από 3 θέσεις απλώματος (δυο ανακλινόμενες πλαϊνές και 

μια κεντρική) 

40 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ: 
 

Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V 
LR03. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 μπαταρίες).20 

41 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ: 
 

Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V 
LR6. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό με 30 σακούλες). 
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42 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ 
ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ. 
 

Εντομοκτόνο σε σπρέι για κατοικημένους χώρους.  Τα σταγονίδια που 
απελευθερώνονται κατά τον ψεκασμό, περιέχουν δραστικά συστατικά, 
που καταπολεμούν αμέσως τα βαδιστικά έντομα όπως κατσαρίδες και 
μυρμήγκια. Η διάρκεια δράσης του θα είναι μεγαλύτερη από 3 
εβδομάδες. Σε σπρέι των 300ml. Θα φέρει πάνω στην συσκευασία 
οδηγίες χρήσεως και προφυλάξεως. 

 

43 
 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ 
ΣΚΟΝΗ: 
 

Αποφρακτικό σωληνώσεων σε σκόνη για νιπτήρες, μπανιέρες και 
νεροχύτες. Να μην απαιτεί ζεστό νερό για την απόφραξη. Σε συσκευασία 
των 50-60γρ. 

 

44 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΚΛΗΡΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΤΕΜ 
 

Ως τεμάχιο νοείται η συσκευασία των 4 συρμάτων. 

45 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15m. 
 

Αντικολλητικό χαρτί, κατάλληλο για τρόφιμα, συσκευασία 15 
μέτρων/τμχ. 

46 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: 
 

Αντιβακτηριδιακό Καθαριστικό Επιφανειών (σε συσκευασία 500ml.)που 
να εξουδετερώνει πάνω από το 90% των βακτηριδίων, 
συμπεριλαμβανομένου του E. coli, της σαλμονέλας, του MRSA και του 
ιού της γρίπης. Να είναι  απαλό & άοσμο σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, αλλά αποτελεσματικό, χωρίς λευκαντικό και χρώμα, να είναι 
ασφαλές για χρήση σε επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού κι γύρω από 
τον εξοπλισμό των παιδιών. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 
500ml) Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 

 

47 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 475ml. 
Προσκόμιση δείγματος. 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel, 475ml με αντλία. 
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel με μικροβιολογική δράση, 

βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο. Αλκοολούχο 
διάλυμα ταχείας αντισηψίας σε μορφή gel, κατάλληλο για υγιεινή 

αντισηψία των χεριών με εντριβή. Να έχει πολύ καλή συμβατότητα με το 
δέρμα με παράγοντες προστασίας γλυκερίνη, λανολίνη και με διακριτικό 

άρωμα. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 475ml) Απαιτείται η 
προσ 

48 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 93
ο  

 
 

Οινόπνευμα φωτιστικό 93 βαθμών, χρώματος μπλέ , κατάλληλο για 
καθαρισμό επιφανειών, απολυμάνσεις και λοιπές χρήσεις. (Ως τεμάχιο 

εννοείται η συσκευασία των 400-450ml) 

49 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ συσκ. 
100τεμ. 
 

Καλαμάκια χρωματιστά σπαστά, συσκευασμένα 1/1 σε έντονα χρώματα 
κατάλληλα για τρόφιμα. 

 (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 100 τεμ.) 

50 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 250-300ml. 
 

Πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης χωρητικότητας 250-300 ml. Χρώματος 
άσπρου ή διαφανή. Κατάλληλα για υγρά τρόφιμα. (Ως τεμάχιο εννοείται 

η συσκευασία των 50 τεμ.) Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 

51 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 130-150ml. 
 

Πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης χωρητικότητας 130-150 ml. Χρώματος 
άσπρου ή διαφανή. Κατάλληλα για υγρά τρόφιμα. (Ως τεμάχιο εννοείται 

η συσκευασία των 50 τεμ.). Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 
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Γ)  ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΦΟΡΕΑΣ:  «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – «Η ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»:   
Το ΝΠΔΔ έχει την ανάγκη προμήθειας ειδών Καθαριότητας & Λοιπών Ειδών Υγιεινής για τις ανάγκες του Ιδρύματος 

σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών: 

 

1 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ VETEX) ΡΟΛΟ 
14 ΜΕΤΡΑ 

Σε ρολό περίπου 14 µέτρα (τύπου vetex ή παρόµοιο). Υψηλή 
απορροφητικότητα, άριστης ποιότητας και γρήγορο στέγνωµα, χωρίς 
 να αφήνει χνούδι. 

2 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ Συµπυκνωµένο αποσµητικό αρωµατικό χώρου 500ml (τύπου ΚΟΧ). 

3 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
4 ΛΙΤΡΩΝ 

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαµηλού αφρισµού κατάλληλο για όλες 
 τις επιφάνειες που πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες από :ξύλο,  
πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, µάρµαρα , τοίχους κ.λ.π. 
 Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζηµα , να έχει ευχάριστη και διακριτική οσµή. 
Πλαστική οικονοµική φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται 
οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα 
 µε οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια 
 κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

4 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(100τεµ/κουτί) Medium 

Πεδίο χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. 
Χαρακτηριστικά: Υποαλλεργικά, Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή  
από ανθεκτικό υλικό. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεµάχια/κουτί.  
Να φέρει σήµανση CE 

5 ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  
ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ 
5 ΛΤ. 

Καθαριστικό εµποτισµένων λεκέδων για  επιφάνειες. Δεν είναι όξινο 
 και δεν χαλάει το γυάλισµα των µαρµάρων πλακιδίων. Διασπά τους  
λεκέδες που έχουν εισχωρήσει σε βάθος, όπως το µελάνι, ο καφές,  
το λάδι, το κρασί και άλλους λεκέδες από χρωστικές ουσίες.  

6 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ (WC) Κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 ml. Να φέρει  
σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που  
δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει 
συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της 
ευρωπαϊκής ένωσης. 

7 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

Αλουµινίου, µήκους 1,40 µέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην  
επαγγελµατική σφουγγαρίστρα 

8 ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓ/ΡΑ/ΣΚΟΥΠΑ 
ΟΙΚ  

INOX, µήκους 1,30 µέτρα (+-5), να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή 
σφουγγαρίστρα και την σκούπα. 

9 ΚΟΥΒΑΣ ΓΙΑ ΣΤΥΨΙΜΟ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

Κουβάς 10lt και στίφτης σφουγγαρίστρας 

10 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ Παχύρευστο διάλυµα κατάλληλο για πλύσιµο χεριών. Να διατίθεται  
σε συσκευασία των 4 λίτρων. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH,  
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. 
 Τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά. 

11 ΜΑΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ Από µη υφαντό υλικό που σφραγίζεται µε αντιβακτηριακή ουσία 
 που αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων. Να απελευθερώνουν τη 
 βρωµιά όταν ξεβγάζονται, αντί να την παγιδεύουν όπως οι νηµάτινες.  
Να µην ξεφτίζουν, ούτε να αφήνουν υπολείµµατα. Να είναι ανθεκτικές, 
 και να πλένονται έως τους 95°C. Να συνδυάζονται µε κοντάρι  
αλουµινίου και κεφαλή µάπας. Να είναι σε χρώµα πράσινο. 

12 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

Σφουγγαρίστρα 300-350γρ, από φυσικά και συνθετικά νήµατα, 
 µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει  
χνούδια κατά τη χρήσης της, µε µεγάλη απορροφητικότητα. Θα 
 πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα 
 επιλεγεί για την σφουγγαρίστρα 

13 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φαράσι πλαστικό µε ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, µεγάλης αντοχής 

14 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ Συµπυκνωµένο διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου, µε καθαριστικές - 
απολυµαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. 
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 σε ενεργό χλώριο (Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην  
οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. 

15 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΧΟΝΔΡΟ 

Ανοξείδωτο σύρμα εξαιρετικής αντοχής , σε σπειροειδή µορφή , που δεν 
αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του, βάρους 1 κιλού. 

16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 6 ΤΕΜ. 
 

Σφουγγάρια για πλύσιµο σκευών διάστασης 15Χ10 εκατοστών το  
καθένα / τεµ. Σφουγγάρια για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής  
αντοχής µε σκληρή και µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση 
 µικροβίων που να µην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. 

17 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 λίτρων Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες  
επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάµια, βιτρίνες , παράθυρα, παρµπρίζ  
και τζάµια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να αποµακρύνει σκόνη , λεκέδες, 
 στίγµατα και δακτυλιές. Να µην αφήνει ίχνη, θαµπάδες και υπολείµµατα. 
Συσκευασία σε πλαστική φιάλη µε οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης 
 και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 lt . Να φέρει σήµανση 
 CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην 
οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά  
σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της  
ευρωπαϊκής ένωσης 

18 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ 4 
λίτρα 

Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόµοιο) συσκ. 500 ml.  
Να διαλύει αµέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείµµατα σαπουνιού που 
επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και 
σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να φέρει 
σήµανση CE & να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που  
δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει 
συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της 
ευρωπαϊκής ένωσης. 

19 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 380 γραµ. 

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιµο πιάτων, ποτηριών, σκευών , 
κατσαρόλες και µαχαιροπήρουνα στο χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, 
 να διεισδύει γρήγορα , και να διαλύει εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε 
πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Eιδικής σύνθεσης που να βοηθά  
στον καθαρισµό ρύπων κάθε µορφής (τσάι, λίπη , αίµα καφές, αυγά κ.λ.π.). 
Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώµενα Σε 
συσκευασία 380γρ. 

20 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ 4 λίτρων 

Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιµο πιάτων στο πλυντήριο 4lt. 

21 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ ΥΓΡΟ 10-20 λίτρων 
 

Απορρυπαντική σκόνη για πλύσιµο ρούχων στο πλυντήριο 10-20 λίτρων 

22 ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ 4 λίτρα 
 

Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων σε συσκ.4 λίτρων 

23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
 

Σφουγγάρια για το πλύσιµο σκευών εξαιρετικής αντοχής µε σκληρή  
και µαλακή επιφάνεια για την καταπολέµηση µικροβίων που να µην  
αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. 

24  
ΠΙΓΚΑΛ ΓΙΑ W.C. 

Πιγκάλ µε βουρτσάκι καθαρισµού λεκάνης WC 

25 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 5 Λίτρων 
 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών 4lt. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά µε 
 δραστικό τρόπο στη µείωση των ιών που µεταδίδονται κυρίως µέσω 
 των χεριών. 

26 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Από πλαστικό ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, σε όλα τα µεγέθη σε  
συσκευασία από πλαστικό περίβληµα, ανά τεµάχιο. 

27 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 250m*30 
 

Μεµβράνη διαφανής 200*30 µέτρα 

28  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΣΤΙΩΝ 

Spray αφρού για τον καθαρισµό φούρνων και καµµένων λιπών σε συσκ.5 
λίτρων 
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29  
ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ- ΜΥΡΜΗΓΚΙ 
300ml 
 

Να περιλαµβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά  
προτίµηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται  
σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις οδηγίες  
και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται 
 (εσωτερ. χώρου). 

30 ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

Σφουγγαρίστρα 250 γρ., από φυσικά και συνθετικά νήµατα, µε αντοχή  
στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη 
 χρήσης της, µε µεγάλη απορ/κότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν  
απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί 

31  
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΑΛΛΙΩΝ 1ΛΤ 

Σαμπουάν μαλλιών για όλους τους τύπους και για συχνή χρήση 
Σε συσκευασία πλαστική του ενός λίτρου με ευχάριστο άρωμα.  
Υποαλλεργικό με ουδέτερο PH.   

32 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 1 ΛΤ Αφρόλουτρο σώματος σε συσκευασία πλαστική του ενός λίτρου με 
 ευχάριστο άρωμα. Υποαλλεργικό με ουδέτερο PH.   

33 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ  Σφουγγάρι σώματος μετρίου μεγέθους. Από την μία πλευρά φέρει χονδρή 
επιφάνεια (σκληρή) ενώ από την άλλη μαλακή .  

 ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (CPV: 33760000-5)  

34 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 138gr  
4 ΡΟΛΩΝ 

Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να αποσυντίθεται εύκολα 
 στο νερό (πλήρως υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη 
 χρήση. Τα φύλλα να χωρίζονται µεταξύ τους µε διάτρηση κατά τρόπο 
 ώστε να είναι εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο. Κατά την παράδοση 
 τα ρολά πρέπει να περιβάλλονται µε πλαστικό περίβληµα από  
πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα σηµείο του χαρτιού  
καθαριότητας να µην παραµένει εκτεθειµένο. Η αρχή του χαρτιού 
 να είναι ελαφρώς κολληµένη και η  
κόλλα να µην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς εύκολη χρήση και 
 αποφυγή σπατάλης. Σύνθεση: 100% λευκασµένος χηµικός και 
θερµοµηχανικός πολτός. Βάρος : 120 γραµµαρίων περίπου (έως -5%). 
 Θα αναγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις (µήκος - 
πλάτος), το βάρος 

35 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυµένο µε  
διάτρηση από λευκασµένο χηµικό πολτό µε µεγάλη απορροφητικότητα 
 που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι 
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά.  
Βάρος ρολού 1000 γρ. µε απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε πλαστικό 
περίβληµα. 

36 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 µέτρωνΧ45 
εκ. 

Αλουµινόχαρτο 100 µέτρων Χ 45 cm,  Κλασικό αλουµινόχαρτο να προστατεύει 
αποτελεσµατικά τα τρόφιµά από το φως και τις οσµές. 
 Από κράµα αλουµινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να διαθέτει  
το ιδανικό πάχος για να µη σκίζεται και να µην τσακίζει,  
να χρησιµοποιείται και από τις δύο πλευρές µατ και γυαλιστερή. 

37 ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ) 
50 µέτρων 

Λαδόκολλα απλή, πακέτο των 50τεµ. 

38 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ( 24 χ 
24 / 750 φύλλων)  

Χαρτοπετσέτες ,απαλές, λευκές, 750 φύλλων/ συσκευασία , διαστάσεις 
24χ24cm (απόκλιση +-5%). 

39 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (4000 φύλλα) Πετσέτες για τα χέρια δίφυλλες 30Χ30cm (+-10cm) κατάλληλες για 
τοποθέτησή τους σε θήκη ΖΙΚ - ΖΑΚ και τυλιγµένες µε πλαστικό  
περίβληµα από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε κανένα σηµείο του 
 χαρτιού καθαριότητας να µην παραµένει εκτεθειµένο. Θα αναγράφουν 
αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (µήκος - πλάτος),  
το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και την ποιότητα του χαρτιού  
που προσφέρουν 

40 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ Χαρτοβάμβακας λευκός, υπέρ απορροφητικός, κατασκευασμένος  
από 100% χημικό πολτό (ISO 91/84) Να είναι απαλός και ανθεκτικός 
 στην χρήση, σε επάλληλα φύλλα διαστάσεων περίπου 40cm X60cm . 
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 Σε συσκευασία των 5 κιλών, μέσα σε ανθεκτική πλαστική σακούλα 
 και εξωτερικά σε σκληρό χάρτινο κιβώτιο για απόλυτη ασφάλεια 
 κατά την μεταφορά και την αποθήκευση 

 ΠΑΝΑΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων 

 Προµήθεια λοιπών ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού 
(Σάκοι Απορριµµάτων - CPV: 
19640000-4) 

 

41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
1,10Χ0,80 

Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων  
1,10Χ 0,90 εκ , πάχους 40-50 mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου. 
 Θα πρέπει να έχουν αντοχή σε σκίσιµο και σε εφελκυσµό και οι 
 ραφές τους να έχουν καλή θερµοπλαστική συγκόλληση για να  
µην ανοίγουν. Το πολυαιθυλένιο από το οποίο κατασκευάζονται να είναι 
ανακυκλώσιµο 

42 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,30 Χ 
1,10 

Σακούλες απορριµµάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων  
1,30 Χ 1,10, πάχους 40-50 mic, ενδεικτικού χρώµατος µαύρου.  
Θα πρέπει να έχουν αντοχή σε σκίσιµο και σε εφελκυσµό και οι 
 ραφές τους να έχουν καλή θερµοπλαστική συγκόλληση για να  
µην ανοίγουν. Το πολυαιθυλένιο από το οποίο κατασκευάζονται να  
είναι ανακυκλώσιµο 

43 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 30 τεµ 
45 Χ 56 

Σακούλα γραφείου διαστάσεων 45Χ56 cm άριστης ποιότητας.  
Να µην σκίζεται, να µην στάζει. Σε κατάλληλα τυποποιηµένη  
συσκευασία η οποία εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το  
βάρος  
και την προέλευση. 

 

 
 
Στα προϊόντα θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία τους να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα 
παρακάτω στοιχεία:  
• Η ονοµασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε µετρικές µονάδες.  
• Η µορφή του σκευάσµατος (π.χ. υγρό σε συµπυκνωµένη µορφή) και το περιεχόµενο σε βάρος ή όγκο.  
• Ο αριθµός της παρτίδας παραγωγής.  
• Ο αριθµός και η ηµεροµηνία της τελευταίας σε ισχύ άδειας κυκλοφορίας.  
• Το όνοµα ή η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση (έδρα) του παραγωγού.  
• Πιθανές ανεπιθύµητες παρενέργειες, µέτρα επείγουσας αντιµετώπισης και τηλέφωνα του Κέντρου Δηλητηριάσεων. 

 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η Συντάξασα                                                  Η Προϊσταμένη του Τμήματος          Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης 

                                                                            Προμηθειών                                         Οικ/κών Υπηρεσιών 

 

 

Ε.ΑΡΓΥΡΟΥ                                                   ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ                            ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  για 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                                                           τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ :  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                  α) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           β)  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Τμήμα αποθηκών-προμηθειών  υλικού                                                                                             γ ) «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
 εξοπλισμού υπηρεσιών                                                                                                                              «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του  Δήμου Λέσβου» 
Γραφείο Προμηθειών & Δημοπρασιών 
Προμηθειών                                                                                  

                                                                                                                    

                                        
     
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη      
Ταχ. Κωδ: 811 00      
Πληροφορίες: Ε. Αργυρού        
Τηλ: 2251350565        
Fax: 2251350510          
e-mail: promithies@mytilene.gr  

 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται  στο ποσό των εκατόν ενενήντα οχτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα 
εφτά ευρώ και ογδόντα έξι  λεπτά (198.397,86 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%, όπως αναλυτικά εμφανίζονται 
ανά Ομάδα - Φορέα, ως εξής: 
 

Α) ΟΜΑΔΑ Α΄- ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 17% 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

(€) 

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
πακέτα των 

40 τεμ. 
2.000 10,50 21.000,00 3.570,00 24.570,00 

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΡΟΛΟ  τεμ. 2.000 2,10 4.200,00 714,00 4.914,00 

3 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  

Πακέτο 
750 τεμ. 

50 2,20 110,00 18,70 128,70 

4 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ρολό  
14 μέτρων 

50 16,20 810,00 137,70 947,70 

5 ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ τεμ. 200 1,10 220,00 37,40 257,40 

6 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ τεμ. 160 0,45 72,00 12,24 84,24 

7 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ  
δοχεία των 

4 λίτρων 
3.500 2,90 10.150,00 1.725,50 11.875,50 

8 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΔΑΠΕΔΩΝ  

τεμ. των 
4 λίτρων 

3.000 2,40 7.200,00 1.224,00 8.424,00 

9 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΖΑΜΙΩΝ 

τεμ. των 
4 λίτρων 

1.000 2,90 2.900,00 493,00 3.393,00 

10 
ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΧΕΡΙΑ  

τεμ. των 
4 λίτρων 

2.000 2,90 5.800,00 986,00 6.786,00 

11 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ 
ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 

τεμ. των 
750 ml 

400 3,00 1.200,00 204,00 1.404,00 

12 
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΠΙΑΤΩΝ 

τεμ. των  
4 λίτρων 

50 2,60 130,00 22,10 152,10 

13 ΥΓΡΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ  
τεμ. των 
450 ml 

2.000 0,35 700,00 119,00 819,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 17% 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

(€) 

14 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

τεμ. 
των 5 κιλών 
ή 5 λίτρων 

2 16,76 33,52 5,70 39,22 

15 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΕ ΠΟΛΤΟ  τεμ. 1.000 2,50 2.500,00 425,00 2.925,00 

16 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

τεμ. 500 4,00 2.000,00 340,00 2.340,00 

17 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

τεμ. (ζεύγος) 200 1,90 380,00 64,60 444,60 

18 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τεμ. (ζεύγος) 600 1,90 1.140,00 193,80 1.333,80 

19 ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ τεμ. 21 6,30 132,30 22,49 154,79 

20 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΟΙΚΙΑΚΗ 

τεμ. 400 2,50 1.000,00 170,00 1.170,00 

21 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  

τεμ. 200 3,00 600,00 102,00 702,00 

22 
ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

τεμ. 5 65,00 325,00 55,25 380,25 

23 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ 
ΣΚΟΥΠΑΣ/ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

τεμ. 150 1,30 195,00 33,15 228,15 

24 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  τεμ. 50 2,90 145,00 24,65 169,65 

25 
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

τεμ. 200 2,80 560,00 95,20 655,20 

26 ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ τεμ. 50 1,10 55,00 9,35 64,35 

27 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  τεμ. 100 2,20 220,00 37,40 257,40 

28 
ΦΑΡΑΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ  

τεμ. 400 14,00 5.600,00 952,00 6.552,00 

29 ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ τεμ. 200 7,40 1.480,00 251,60 1.731,60 

30 
ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΙΝΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

τεμ. 200 3,80 760,00 129,20 889,20 

31 
ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΙΝΗ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ  

τεμ. 600 4,30 2.580,00 438,60 3.018,60 

32 
ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

τεμ. 200 2,50 500,00 85,00 585,00 

33 ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  τεμ. 50 2,10 105,00 17,85 122,85 

34 ΠΙΓΚΑΛ (WC) τεμ. 100 2,70 270,00 45,90 315,90 

35 
ΚΑΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
(WC) 

τεμ. 50 6,00 300,00 51,00 351,00 

36 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ τεμ. 50 1,70 85,00 14,45 99,45 

37 
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΚΗΠΟΥ ΜΕ 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 

τεμ. 200 8,10 1.620,00 275,40 1.895,40 

38 
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ 
ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ 

τεμ. 360 7,70 2.772,00 471,24 3.243,24 

39 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ 

τεμ. 100 1,30 130,00 22,10 152,10 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 17% 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

(€) 

40 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

τεμ. 3.500 0,50 1.750,00 297,50 2.047,50 

41 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ 
90X110  

κιλά 15.000 1,60 24.000,00 4.080,00 28.080,00 

42 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ  

κιλά 8.000 1,60 12.800,00 2.176,00 14.976,00 

43 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ  

κιλά 4.000 2,60 10.400,00 1.768,00 12.168,00 

44 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ  κιλά 50 2,60 130,00 22,10 152,10 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο 129.059,82 21.940,17 150.999,99 

 

 

 

Β) ΟΜΑΔΑ Β΄- ΦΟΡΕΑΣ: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝ.     
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ:  
Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α΄ποιότητας από 
πρωτογενή χαρτοπολτό. Βάρους 120-130 gr/ρολό 400-450 
διπλών φύλλων με ανοχή +/-10%, με πλάτος 0,105m με 
ανοχή +/-5% και ολικό μήκος ρολού min 40 μέτρα 
προσθήκη +/-10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο 
40-48 ρολών. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 συσκευασία) 

110 ΤΜΧ. 
 
 

10,90 1.199,00 

2 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΛΕΥΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ:  
Καθαρό βάρος ρολού 1000gr με ανοχή +/-5%. Με 100% 
χημικός και θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/-5% ανά 
ρολό, μήκος ρολού 100m+/-5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων 
19cmΧ22cm+/-5%. (Ως τεμάχιο εννοείται το 1 ρολό) 

910 ΤΜΧ. 
 

2,20 2.002,00 

3 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ:  
Λευκές μαλακές διαστάσεων 17χ17 με ανοχή +-5%, 
λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α΄ποιότητας, από 
πρωτογενή χαρτοπολτό, αριθμός φύλλων στο πακέτο 100,  
συσκευασία πλαστική αεροστεγή θήκη. (Ως τεμάχιο 
εννοείται το ένα πακέτο των 100 χαρτοπετσετών) 
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 

900 ΤΜΧ. 
 

2,00 1.800,00 

4 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ: 
 Χαρτοβάμβακας λευκός, απορροφητικός, 
κατασκευασμένος από 100% χημικό πολτό απαλός και 
ανθεκτικός στην χρήση, σε δύο φύλλα διαστάσεων 
περίπου 40cm X60cm . 
 Κατά την χρήση δεν αφήνει υπολείμματα, και δεν ερεθίζει 
το δέρμα. Σε συσκευασία των 5 κιλών. (Ως τεμάχιο 
εννοείται η μια συσκευασία των 5 κιλών) 

2 ΤΜΧ 13,00 26,00 
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5 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ: 
Μωρομάντηλα υγρά, σε συσκευασία 72 τεμαχίων, σε 
πλαστική σακούλα η σε κουτί, με ευχάριστο άρωμα και 
υποαλλεργικά. Χωρίς οινόπνευμα με ουδέτερο Ph για το 
δέρμα, δερματολογικά ελεγμένα. (Ως τεμάχιο εννοείται η 
συσκευασία των 72 μωρομάντηλων) 

610 ΤΜΧ 1,10 671,00 

6 ΒΑΜΒΑΚΙ: 
Το βαμβάκι να είναι από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό. 
Να είναι λευκό, μαλακό και να κόβεται εύκολα. Να πληροί 
τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας και να 
φέρει σήμανση CE. Συσκευασμένο σε πλαστική 
συσκευασία 140 έως 150γρ. (Ως τεμάχιο εννοείται η 
συσκευασία των 140-150γρ) 

10 ΤΜΧ 1,25 12,50 

7 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ: Πετσέτα απορροφητική 
Νο 4 (τύπου Wettex ή παρόμοιο), διαστάσεων 30Χ30cm. 
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 

160 ΤΜΧ. 1,30 208,00 

8 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ. 
Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες 
νατρίου 2,5 - 5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο 
συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά 
τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά 
λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα µε 
οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 µέρος διαλύµατος 
/ 5 µέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης 
και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η 
συσκευασία των 4 λίτρων) 

60 ΤΜΧ 3,60 
 

216,00 

9 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 ΛΙΤΡΩΝ. 
σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων. Να φέρει 
οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του 
προϊόντος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. (Ως 
τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 

60 ΤΜΧ 2,00 120,00 

10 ΥΓΡΟ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ: 
Υγρό γενικού καθαρισμού- δαπέδου  (σε συσκευασία 
δοχείου 3-5 λίτρων): να περιέχει τουλάχιστον ενεργά 
επιφανειοδραστικά 3 - 5%, μη ιονικά τασιενεργά <5%, 
ανιονικά τασιενεργά < 5%  άοσμο ή με άρωμα ελαφρύ, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαιτείται η 
προσκόμιση δείγματος. 

2.590 ΛΙΤΡΟ 0,70 1.813,00 

11 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ 
(συσκευασία των 4lt) :  
Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει 
οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) 
min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και 
να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το 
στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες 
ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l . Επίσης 
να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται 
στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. (Ως τεμάχιο 
εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 
 

40 ΤΜΧ. 3,5 
 

140,00 
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12 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣIΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ: 
Υγρό  απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο  χέρι (σε 
συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων)  Να έχει ουδέτερη οσμή, 
Ειδική σύνθεση και να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε 
μορφής (τσαι, λίπη, αίμα, καφές αυγό κλπ).  Να χρειάζεται 
διάλυση ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Να 
δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίδονται οδηγίες 
ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ΕΕ. Να περιέχει 
συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 
89/542 της ΕΕ. Να περιέχει τουλάχιστον 90% 
βιοδιασπώμενα συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά 
μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται.  

1.600 ΛΙΤΡO 0,80 1.280,00 

13 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ: 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε υγρό παχύρευστο, 
(σε συσκευασία δοχείου 3-5 λίτρων) για επαγγελματικό 
πλυντήριο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

130 ΛΙΤΡΟ 3,00 
 

390,00 

14 ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  (ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ): 
 Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  (Λαμπρυντικό) (σε 
συσκευασία 4 λίτρων), σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Να φέρει σήμανση CE, Να είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 91/155 της 
ευρωπαϊκής ένωσης, Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με 
τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής 
ένωσης, Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα 
συστατικά, Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα 
προστασίας, Να μην είναι εύφλεκτο. (Ως τεμάχιο εννοείται 
η συσκευασία των 4 λίτρων) 
 

10 ΤΕΜ 8,00 
 

80,00 

15 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ: 
 (σε συσκευασία 10-20 κιλών): Το προϊόν θα είναι 
κοκκώδες, προϊόν πύργου ξηράνσεως ομοιόμορφης 
εμφάνισης, ελεγχόμενου αφρισμού να διαλύεται εύκολα 
στο νερό και τα συστατικά του να μην είναι επιβλαβή στα 
καθαριζόμενα ρούχα, σύνολο ενεργών συστατικών άνω 
των 15% , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

400 ΚΙΛΟ 1,80 720,00 

16 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 
Μαλακτικό ρούχων 4 λίτρων για πλυντήριο,  σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται η 
συσκευασία των 4 λίτρων) 

70 ΤΜΧ. 3,90 
 

273,00 

17 ΣΚΟΝΗ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ  ΡΟΥΧΩΝ: 
 Σκόνη ενισχυτικού πλύσης (λευκαντικό) σε συσκευασία  
140 -150 γρ. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το 
απορρυπαντικό. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 
140-150 γραμμαρίων) 

300 ΤΜΧ 1,10 330,00 

18 ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ : 
Αλάτι πλυντηρίου ρούχων τυποποιημένο σε συσκευασία 
2,5 Kg, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο 
εννοείται η συσκευασία των 2,5 κιλών) 

30 ΤΜΧ. 4,20 126,00 

19 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ: 
Κρεμοσάπουνο για τα χέρια (σε συσκευασία 4 λίτρων) με 
ουδέτερο PH κατάλληλο για καθημερινή φροντίδα, 
προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να μην 
υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών. (Ως τεμάχιο 
εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 

80 ΤΜΧ 4,70 
 

376,00 
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20 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΛΑΤΑ 750ML: 
Γυαλιστικό καθαριστικό ανοξείδωτων επιφανειών μη 
οικοτοξικό σε συσκευασία των 750ml με αντλία χειρός για 
ψεκασμό. Να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από 
βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να είναι 
υγρό, άχρωμο. Ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό και το 
γυάλισμα των ανοξείδωτων επιφανειών. Να διαλύει 
ρύπους (λαδιά, καμένα λίπη, τροφές κτλ). Να μην 
χρειάζεται διάλυση. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να 
δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να περιέχει βιοδιασπόμενα 
συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα 
προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. Ανιονικά 
τασιενεργά λιγότερο από 5%, μη ιονικά τασιενεργά 
λιγότερο από 5% Να μην είναι εύφλεκτο. (Ως τεμάχιο 
εννοείται η συσκευασία των 750ml) Απαιτείται η 
προσκόμιση δείγματος. 

100 ΤΜΧ 3,00 
 

300,00 

21 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC: 
Υδατικό παχύρευστο διάλυμα σε πλαστική συσκευασία 
των 700-750 m με ευχάριστο άρωμα και ph περίπου 2, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο εννοείται 
η συσκευασία των 700-750ml) 

500 ΤΜΧ. 1,30 
 

650,00 

22 ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ: 
Απιονισμένο νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση 
(ατμοσίδερα κτλ) σε συσκευασία πλαστική των 4 λίτρων. 
(Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 4 λίτρων) 

10 ΤΜΧ 1,50 15,00 

23 ΥΓΡΟ ΛΙΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: 
Σε συσκευασία των 600 -750 ml με αντλία χειρός για 
ψεκασμό. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 600-
750 ml) 

30 ΤΜΧ 2,20 66,00 

24 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ : 
Σφουγγάρι κουζίνας (7Χ14Χ3 cm ή 8Χ12,5Χ3 ή οτιδήποτε 
ενδιάμεσα). Να είναι εξαιρετικής αντοχής ,να µην 
αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους. Η μία πλευρά 
τους θα φέρει σκληρή επιφάνεια για να μπορεί να 
απομακρύνει εύκολα τα καμένα υπολείμματα.  

600 ΤΜΧ. 0,45 270,00 

25 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
 Γάντια Κατασκευασμένα από νιτρίλιο σε κουτί των 100 
τεμ. (χρώματος μπλε ή λευκό). Ιδανικά για αντιμετώπιση 
χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Σε διάφορα μεγέθη. 
Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές 
αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 
τεμάχια/κουτί. Πρότυπα: ΕΝ 374 και ΕΝ 374-2. Σήμανση: 
CE, Προμηθευτή, κωδικό προϊόντος και έτος κατασκευής. 
Να φέρει εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και 
μικροοργανισμούς . (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία 
των 100 γαντιών) 

700 ΤΜΧ 4,00 
 

2.800,00 

26 ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ): 
 Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε 
διάφορα χρώματα. (Ως τεμάχιο εννοείται το ζεύγος) 

80 ΤΜΧ 2,00 
 

160,00 

27 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 80 m. 
Αλουμινόχαρτο, κατάλληλο για τρόφιμα, συσκευασία 80 
μέτρων/τμχ. 

50 ΤΜΧ 6,00 
 

300,00 
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28 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 250m:  
Μεμβράνη διαφανής τροφίμων σε ρολό πλάτους 30cm 
έως 35cm και μήκους 250m/τμχ.  

50 ΤΜΧ. 5,00 250,00 

29 ΣΕΤ ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ: 
Κάδος σφουγγαρίσματος με χειρολαβή και στίφτη απλός 
από ανθεκτικό ανακυκλώσιμο πλαστικό. Χωρητικότητας 
15-16  λίτρων.               
                                                                         

20 ΣΕΤ. 4,00 80,00 

30 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ). 
Σφουγγαρίστρα  μεγάλη τύπου wettex, με αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια 
κατά τη χρήσης της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα 
πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι 
που θα επιλεγεί 

300 ΤΜΧ 3,50 1.050,00 

31 ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ : 
Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα 
μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας με την 
ανάλογη σφουγγαρίστρα και κατάλληλο τροχήλατο 
φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του καθώς 
και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του. Ο 
κάδος θα αποτελείται από 2 μέρη ένα για τα υγρά 
στυψίματος και ένα για τα καθαρά. Χωρητικότητα 25λτ (Ως 
σετ εννοείται ο κάδος με το σύστημα στυψίματος και το 
φορείο καθώς και την ανάλογη σφουγγαρίστρα). 

5 ΣΕΤ 61,00 305,00 

32 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΣ: 
 Κοντάρι σκούπας Αλουμινίου  ή σφουγγαρίστρας μήκους 
1,40m χωρίς πλαστική επένδυση. Θα μπορεί να 
προσαρμοστεί στις υπό προμήθεια σκούπες και 
σφουγγαρίστρες. 

50 ΤΜΧ. 2,50 125,00 

33 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ: 
Σκούπες για στεγνό σκούπισμα κατάλληλες για δρόμους 
από χόρτο κεχριού. Το ύψος της θα είναι περίπου 50cm. 
Στο πάνω μέρος της θα γίνεται δέσιμο με σύρμα ενώ στο 
ενδιάμεσο τμήμα θα υπάρχουν δεσίματα (ράψιμο) με 
πλαστική κλωστή. Θα φέρει κοντάρι ύψους περίπου 90cm. 
Η σύνδεση του κονταριού με την σκούπα θα επιτυγχάνεται 
με τέτοιο τρόπο που να δίνει σταθερότητα. 

20 ΤΜΧ. 4,30 86,00 

34 ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ : 
Σκούπες πλαστικές  οικιακές ενισχυμένες. Αποτελούνται 
από πλαστική βάση στην οποία υπάρχει η οπή για την 
σύνδεση του κονταριού ενώ από την άλλη πλευρά φέρει  
πλαστικές τρίχες 5-7εκ. σε τουλάχιστο 4 σειρές στην μικρή 
διάσταση και σε 20 σειρές στην μεγάλη διάσταση. Με 
κοντάρι αντοχής. 
 

100 ΤΜΧ 3,00 300,00 

35 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 45Χ55 από πρωτογενές υλικό 
αντοχής πάχος 8 micro να μην σχίζονται εύκολα σε 
συσκευασία ρολό 30 τεμαχίων. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα 
ρολό με 30 σακούλες). Απαιτείται η προσκόμιση 
δείγματος. 

800 ΤΜΧ 0,55 440,00 

36 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ  
65Χ80,εκ.,75Χ100εκ.,55Χ75Χ100εκ. ,60Χ75εκ.,55Χ80εκ.:  
Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό 
πολυαιθυλενίου,   με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή 
χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως 
την χρήση για την οποία προορίζονται. Απαιτείται η 

1000 ΚΙΛΟ 1,80 1.800,00 
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προσκόμιση δείγματος. 

37 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΑΙΛΟΝ ΑΧΡΩΜΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ : 
Μεγάλης αντοχής, να μην ξεκολλούν εύκολα, σε 
επιλεγόμενα μεγέθη (40x30cm & 50x70cm) σύμφωνα με 
τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Απαιτείται η προσκόμιση 
δείγματος. 

100 ΚΙΛΟ 2,60 260,00 

38 ΑΠΛΩΣΤΡΑ: 
Απλώστρα ρούχων πτυσσόμενη μεταλλική κατάλληλη για 
μπαλκόνι. Θα αποτελείται από 3 θέσεις απλώματος (δυο 
ανακλινόμενες πλαϊνές και μια κεντρική) 
 

3 ΤΜΧ 13,00 39,00 

39 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ: 
Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών 
μπαταριών των 1.5V LR03. (Ως τεμάχιο εννοείται η 
συσκευασία με 4 μπαταρίες). 

80 ΤΜΧ 2,00 160,00 

40 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ: 
Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών 
μπαταριών των 1.5V LR6. (Ως τεμάχιο εννοείται ένα ρολό 
με 30 σακούλες). 

80 ΤΜΧ 2,00 160,00 

41 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ. 
Εντομοκτόνο σε σπρέι για κατοικημένους χώρους.  Τα 
σταγονίδια που απελευθερώνονται κατά τον ψεκασμό, 
περιέχουν δραστικά συστατικά, που καταπολεμούν 
αμέσως τα βαδιστικά έντομα όπως κατσαρίδες και 
μυρμήγκια. Η διάρκεια δράσης του θα είναι μεγαλύτερη 
από 3 εβδομάδες. Σε σπρέι των 300ml. Θα φέρει πάνω 
στην συσκευασία οδηγίες χρήσεως και προφυλάξεως. 
 

10 ΤΜΧ. 3,40 34,00 

42 
 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ: 
Αποφρακτικό σωληνώσεων σε σκόνη για νιπτήρες, 
μπανιέρες και νεροχύτες. Να μην απαιτεί ζεστό νερό για 
την απόφραξη. Σε συσκευασία των 50-60γρ. 
  

25 ΤΜΧ 0,90 22,50 

43 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΚΛΗΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΤΕΜ 
Ως τεμάχιο νοείται η συσκευασία των 4 συρμάτων. 

600 ΤΜΧ 1,00 600,00 

44 ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 15m. 
Αντικολλητικό χαρτί, κατάλληλο για τρόφιμα, συσκευασία 
15 μέτρων/τμχ. 

60 ΤΜΧ 2,20 132,00 

45 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: 
Αντιβακτηριδιακό Καθαριστικό Επιφανειών (σε 
συσκευασία 500ml.)που να εξουδετερώνει πάνω από το 
90% των βακτηριδίων, συμπεριλαμβανομένου του E. coli, 
της σαλμονέλας, του MRSA και του ιού της γρίπης. Να 
είναι  απαλό & άοσμο σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, αλλά αποτελεσματικό, χωρίς λευκαντικό και 
χρώμα, να είναι ασφαλές για χρήση σε επιφάνειες 
προετοιμασίας φαγητού κι γύρω από τον εξοπλισμό των 
παιδιών. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 500ml) 
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 
 

50 ΤΜΧ 3,50 175,00 
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46 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ GEL ΧΕΡΙΩΝ 475ml. 
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel, 475ml με 
αντλία. 
Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel με 
μικροβιολογική δράση, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, 
φυματιοκτόνο, ιοκτόνο. Αλκοολούχο διάλυμα ταχείας 
αντισηψίας σε μορφή gel, κατάλληλο για υγιεινή 
αντισηψία των χεριών με εντριβή. Να έχει πολύ καλή 
συμβατότητα με το δέρμα με παράγοντες προστασίας 
γλυκερίνη, λανολίνη και με διακριτικό άρωμα. (Ως τεμάχιο 
εννοείται η συσκευασία των 475ml) Απαιτείται η 
προσκόμιση δείγματος. 

50 ΤΜΧ 5,00 250,00 

47 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 93
ο  

 
Οινόπνευμα φωτιστικό 93 βαθμών, χρώματος μπλέ , 
κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών, απολύμανσεις και 
λοιπές χρήσεις. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 
400-450ml) 

150 ΤΜΧ 1,10 165,00 

48 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ συσκ. 100τεμ. 
Καλαμάκια χρωματιστά σπαστά, συσκευασμένα 1/1 σε 
έντονα χρώματα κατάλληλα για τρόφιμα. 
 (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 100 τεμ.) 

30 ΤΜΧ 0,90 27,00 

49 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 250-300ml. 
Πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης χωρητικότητας 250-300 ml. 
Χρώματος άσπρου ή διαφανή. Κατάλληλα για υγρά 
τρόφιμα. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 50 τεμ.) 
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 

50 ΤΜΧ 1,00 50,00 

50 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 130-150ml. 
Πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης χωρητικότητας 130-150 ml. 
Χρώματος άσπρου ή διαφανή. Κατάλληλα για υγρά 
τρόφιμα. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία των 50 τεμ.) 
Απαιτείται η προσκόμιση δείγματος. 

50 ΤΜΧ 1,00 50,00 

ΣΥΝΟΛΟ 22.904,00 

Φ.Π.Α. 17% 3.893,68 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  26.797,68 

 

 

Γ)  ΟΜΑΔΑ Γ΄- ΦΟΡΕΑΣ:  «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – «Η ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»: 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

   
 
1 

 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ 
 ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ VETEX)  
ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΩΝ 
 

 
ΤΕΜ 

         
  8 
 

     
     11,30 

   
 90,40 

 
2 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ  
ΛΕΚΑΝΗΣ (WC) 750 ML 

 
ΤΕΜ 

         
40 

     
      1,40 

    
56,00 

  
 
3 

 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 4 ΛΙΤΡΩΝ 

 
ΤΕΜ 

       
120 

     
       4,90 

 
 588,00 
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4 

 
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(100τεµ/κουτί) 
Medium 
 

 
ΤΕΜ 

      
 50 

       
     5,70  

  
285,00 

 
5 

 
ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ(ΓΙΑ ΔYΣΚΟΛΟΥΣ 
ΡΥΠΟΥΣ)  
5 ΛΤ. 
 

 
ΤΕΜ 

        
 5 

    26,00  
 130,00 

 
6 

 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
 

 
ΤΕΜ 

       
  10  

      5,41     
54,10 

 
7 

 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ/ΣΚΟΥΠΑ 
 ΟΙΚΙΑΚΗ 
 

 
ΤΕΜ 

        
 10 

      2,70     
27,00 

 
8 

 
ΚΟΥΒΑΣ 10 LT & ΣΤΙΦΤΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 
 

 
ΤΕΜ 

     
    10  

      9,80     
98,00 

 
9 

 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΤ. 
 

 
ΤΕΜ 

   
      30 

      4,80    
 144,00 

 
10 

 
ΜΑΠΑ (MOP) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
 

 
ΤΕΜ 

     
    20 

      1,78     
35,60 

 
 
11 

 
 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 
 

 
 
ΤΕΜ 

      
  
  20 

       
 
       1,78 

    
 
35,60  

 
12 

 
 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΤΖΑΜΙΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ 
 

 
 
ΤΕΜ 

         
 
30     

       
 
       4,59 

 
 
 137,70 

 
13 

 
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
 

 
ΤΕΜ 

         
10 

      1,20     
12,00 

 
14 

 
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ  
4ΛΙΤΡΩΝ 
 

 
ΤΕΜ 

     
  150 

      4,75   
712,50 

 
15 

 
ΣΥΡΜΑ ΜΕΤ/ΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ 
 

 
ΤΕΜ 

        
 10  

      8,05           
80,50 

 
16 

 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
 

 
ΤΕΜ 

      
180  

      0,38      
 68,40 

 
17 

 
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 
4 ΛΙΤΡΩΝ 
 

 
ΤΕΜ 

   
     30 

    37,00    
1.110,00 

 
18 

 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
ΣΚΟΥΠΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 
 

 
ΤΕΜ 

        
10  

     
      4,00 

  
  40,00 



28 
 

 
19 

 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 
ΣΚΟΝΗ (10-20 κιλ.) 

 
ΚΙΛΟ 

   
1.000 

       
    2,10 

 
2.100,00 

 
20 

 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 
ΛΙΤΡΩΝ 
 

 
ΤΕΜ 

  
     60 

    10,80   
648,00 

 
21 

 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
 (5ΛΙΤΡΟ) 
 

 
ΤΕΜ 

       
    37  

    22,00   
814,00 

 
22 

 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (4ΛΙΤΡΟ) 
 

 
ΤΕΜ 

   
    30 

  
    4,98 

 
 149,40 

 
23 

 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ 4 λίτ. 
 

 
ΤΕΜ 

     
100 

    
    4,72 

 
 472,00 

 
24 

 
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 1 ΛΤ 
 

 
ΤΕΜ 

   
  230  

      1,50  
 345,00 

 
25 

 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ 
 

 
ΤΕΜ 

   
  200 

      1,00  
 200,00 

 
26 
 
 

 
ΧΕΙΡΟΣΑΠΟΥΝΕΣ 125 ΓΡ. ΠΡΑΣΙΝΟ  

 
ΤΕΜ 

  
   481 

      0,65  
 312,65 

 
27 
 

 
ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1 ΛΤ 

 
ΤΕΜ 

     
230 

      1,50  
 345,00 

 
28 

 
ΠΙΓΚΑΛ ΓΙΑ W.C. 
 

 
ΤΕΜ 

      
 20  

      6,50  
 130,00 

 
 
29 

 
 
 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
 

 
 
 
 
ΤΕΜ 

      
 
 
 
60 

       
 
 
 
      1,29 

  
 
 
 
  77,40 

 
30 

 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
 ΧΕΡΙΩΝ 5 Λίτρων 
 

 
ΤΕΜ. 

      
 20       

    23,00  
 460,00 

 
31 

 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 250m*30 
 

 
ΤΕΜ 

       
5 

      4,32    
 21,60 

 
32 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ 5 ΛΤ 
 

 
ΤΕΜ 

      
 20 

    27,00   
540,00  

 
33 

 
ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ- ΜΥΡΜΗΓΚΙ 300ml 
 

 
ΤΕΜ 

    
    50 

       2,60   
130,00 

 
34 

 
ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓ/ΣΤΡΑΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 
 

 
ΤΕΜ 

    
  20 

      4,10   
  82,00 



29 
 

 
35 

 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 138gr  
4 ΡΟΛΩΝ 
 

 
ΤΕΜ 

      
    400      

       
       2,05 

 
 820,00 

 
36 

 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr 
 

 
ΤΕΜ 

  
    360 

       2,50   
900,00 

 
37 

 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 µέτρων Χ 45 εκ. 
 

 
ΤΕΜ 

          
        2  

     10,90    
 21,80  

 
38 

 
ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ) 50 µέτρων 
 

 
ΤΕΜ 

    
        2 

       6,70  
  13,40 

 
39 

 
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ  
( 24 χ 24 / 750 φύλλων) 
 
 

 
ΤΕΜ 

       500         3,20  
1.600,00 

 
40 

 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  
(4000 φύλλα) 
 

 
ΤΕΜ 

         
       50 

      16,00  
   800,00 

 
41 

 
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 
 

 
ΤΕΜ 

     100       3,40  340,00 

 
42 

 
ΠΑΝΑΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ συσκ.των  
10 τεμ. 
 

 
ΤΕΜ 

     100        8,00  800,00 

 
43 

 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 1,10 Χ 0,80 
 

 
ΚΙΛΟ 

 
     450 

 
     1,60 

 
720,00 

 
 
 
44 

 
 
 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 1,30 Χ 1,10 
 

 
 
 
 
ΚΙΛΟ 

         
 
 
 
    450 

    
   
 
 
    1,60 

 
 
 
 
 720,00 

 
45 

 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 
 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 30 τεµ  
45 Χ 56 

 
ΚΙΛΟ 

    500      0,68  340,00 

 
                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ 

             
            17.607,00€ 
 

Φ.Π.Α 17%                2.993,20€ 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ            20.600,20€ 

 

 

 

 



30 
 

 

 

Για όσα από τα παραπάνω είδη δεν προσφέρονται στις συσκευασίες που ζητούνται από τους παραπάνω πίνακες, υπάρχει η 

δυνατότητα να προσφερθούν σε διαφορετικές συσκευασίες, αρκεί η συνολική προσφερόμενη ποσότητα να αντιστοιχεί σε 

λίτρα, κιλά ή τεμάχια με την αντίστοιχη συνολική ποσότητα που προκύπτει για τα είδη αυτά με βάση τους ανωτέρω πίνακες.  

                     

 

                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ 

 
ΟΜΑΔ

Α- 
ΦΟΡΕ

ΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ 

ΦΠΑ 17% ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

Α  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 
129.059,82 

 

 
21.940,17 
 

 
150.999,98 

Β  
ΝΠΔΔ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
22.904,00 

 

 
3.893,68 

 
26.797,68 

 
Γ 

  
Ν.Π.Δ.Δ. «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
«ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 

 
17.607,00 

 
2.993,20 

 
20.600,20 

  
ΣΥΝΟΛΑ 

 
169.570,82 

 
28.827,05 

 
198.397,86 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 17% 

: 

                      
                       198.397,86 

 

   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Η Συντάξασα                                                  Η Προϊσταμένη του Τμήματος          Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης 

                                                                            Προμηθειών                                         Οικ/κών Υπηρεσιών 

 

Ε.ΑΡΓΥΡΟΥ                                                   ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ                            ΜΑΡΙΑ ΧΑΙΝΤΟΥΤΗ 

 

 

 

 

 


