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ΜΕΛΕΤΗ:  « Προμήθεια ειδών καθαριότητας  ευπρεπισμού & Σάκων απορριμμάτων» 
Έτους   2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ:  8/2019 
 
ΠΟΣΟ :         28.687,70  Ευρώ 
ΦΠΑ 24% :        6.885,05  Ευρώ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   35.572,75 Ευρώ με  ΦΠΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας &    

ευπρεπισμού – Σάκων απορριμμάτων»   

Αρ. Μελέτης  8/2019 

 

                             Αριθμ. Μελέτης:   14 /2014 
 

 

     

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων απορριμμάτων 

ΣΥΝΟΛΙΚO ΠΟΣO ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  σε Ευρώ    35.572,75  €  (με ΦΠΑ) 
 

ΟΜΑΔΕΣ  ΚΩΔΙΚΟΙ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΠΟΣΑ  με ΦΠΑ  
1 ΚΑ  20-6635.0003       3.647,21   €   

  2 ΚΑ  20-6635.0002      9.920,00   € 
3 ΚΑ  35-6635.0001     1.984,00   €  
4 ΚΑ  61-6634    11.990,99   € 
5 ΚΑ  10-6634.0001      5.112,64  € 
6 ΚΑ  15-6634       2.917,91  € 

 
 Cpv :  3983 0000 -9  ,  Είδη Καθαριότητας   
              1893 0000 -7  ,  Σάκοι Απορριμμάτων 
 

 

Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων για την αποκομιδή απορριμμάτων 

από κοινόχρηστους χώρους , πλατείες κλπ.  Όπως και ειδών καθαριότητας και καθαρισμού για τον καθαρισμό 

των κτιρίων  και των χώρων του, (Δημαρχείο, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ, Πνευματικό Κέντρο , Βιβλιοθήκη, Παιδικοί σταθμοί 

κλπ)  για όλες τις υπηρεσίες του.  

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα αιτήματα και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας του Δήμου, όπως μας απεστάλησαν, 

θα γίνει η προμήθεια των παρακάτω ειδών,  όπως περιγράφονται στις ομάδες με τους αντίστοιχους 

Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς από τους αντίστοιχους κωδικούς της κάθε υπηρεσίας του Δήμου Περάματος. 

Τα παραπάνω  αφορούν ανάγκες του έτους 2019. 

 

Το συνολικό ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 35.572,75  Ευρώ   και 

αντιστοιχεί σε ποσό ε 28.687,70  € χωρίς  ΦΠΑ, με τον ΦΠΑ να αντιστοιχεί σε ποσό ε 6.885,05 €. Η  σχετικές 

πιστώσεις έχουν εγγραφεί στους  κωδικούς  του προϋπολογισμού του  έτους  2019 του Δήμου και για τις 

αντίστοιχες υπηρεσίες  όπως αυτές φαίνονται  αναλυτικότερα στους Ενδεικτικούς Προϋπολογισμούς. 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016  με συνοπτικό 

διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συμφέρουσα τιμή στο σύνολο των ειδών σε όλες 

τις ομάδες μαζί  ή και ξεχωριστά στο σύνολο ομάδων 1,4,5,6 και σύνολο ομάδων 2,3 των προς προμήθεια 

ειδών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορές Ενιαία ή και χωριστά  για τις, 

1) ομάδα 2,3 των προμηθευομένων ειδών  (Σάκοι απορριμμάτων) 

2) και τις ομάδες 1,4,5,6 μαζί.  
 

Ανάδοχος  αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη συμφερότερη τιμή συνολικά σε όλες τις ομάδες  ή 

σε περίπτωση ξεχωριστών προσφορών στις ομάδες (1,4,5,6 μαζί ) ομάδες (2,3 μαζί ) αναδεικνύεται ο 

προσφέρων την χαμηλότερη συμφερότερη τιμή στο αντίστοιχο σύνολο ομάδας (Δυο μειοδότες). 

Η απόφαση κατακύρωσης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περάματος. 
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Οι παραλαβές των ειδών θα γίνουν από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά και σε συνεννόηση με το γραφείο 

προμηθειών και τις αντίστοιχες υπηρεσίες, η παραγγελία μπορεί να γίνει και τμηματικά η προσφορά θα έχει 

ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού και  πρέπει να αναγράφεται 

στην προσφορά . 

Συνημμένα ακολουθούν τα είδη οι τεχνικές περιγραφές και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί ανά κατηγορία 

ομάδας και υποομάδας. 

 

Πέραμα  24/05/2019 

 

Ο Συντάξας  

 

 

  

Κεπεσίδης Στυλιανός   
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TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Για τα Χαρτικά, απορρυπαντικά,  σαπούνια, διάφορα είδη ευπρεπισμού, Σάκους απορριμμάτων οι 
διαγωνιζόμενοι  οφείλουν  επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνουν  τη χώρα προέλευσης  και τα εργοστάσια 
κατασκευής  των προσφερομένων ειδών  καθώς και να υποβάλουν πιστοποιητικά ποιότητας (CE, ISO 9001, 
2000 ) του κατασκευαστή, εφόσον υπάρχουν. 
 Όλα τα προς προμήθεια είδη των ομάδων θα καλύπτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές :  
Η παραγωγή, η σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Ελληνικού Κράτους η πώληση τους να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις  χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Όλα τα 
είδη των ομάδων  θα είναι πιστοποιημένα κατά ΙSO  9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας).  
 
1) Για τα είδη που ταξινομούνται ως «καλλυντικά»  
 
 ( δηλαδή αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρεμοσάπουνα) ειδικά θα πρέπει να ισχύουν, η οδηγία 76/768/ΕΟΚ, με 
τις τροποποιήσεις και προσαρμογές της σύμφωνα  με την ΟΔ 93/35 /EEC (ΦΕΚ 352/Β/18-3-2005).  
 
2) Για τα  είδη που ταξινομούνται ως «απορρυπαντικά» 
 
 θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και συγκεκριμένα να ισχύουν:  
1. Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004 και L 
168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του. 
2. Η KYA 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων 
για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα 
απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006). 
3. Η Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων 
(Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) . Η οδηγία 1999/45/ΕΚ 
που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002)  
4. Η K.Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 
918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε 
καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό 
καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση 
Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ. 
 
Για τα απορρυπαντικά να ισχύουν τα παρακάτω:  

•  Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης. 
• Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος. 
• Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από τον 
κατασκευαστή. 
• Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό  
• Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.  
• Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον. • Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων. 
• Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό.  
• Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.  
• Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των 
επισκεπτών.  
• Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά όπου θα 
αναγράφονται η φράση ‘’μακριά από παιδιά’’, το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος 
για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά  
• Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90% . 
• Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και 
ανακυκλώσιμο . 
• Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις  φράσεις 
κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 
• Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και 
ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.  
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3) Για τα  είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού   
Για τα διάφορα είδη ευπρεπισμού που  προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών ( Άρθρα 21-28 "Υλικά και Αντικείμενα που 
προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα"). 
Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή , σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ της Επιτροπής της  5ης Μαρτίου 1991  
“περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερών κανόνων για το σύστημα της ειδικής πληροφόρησης 
σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ΄εφαρμογή  του άρθρου 10 της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ “   όπως 
τροποποιήθηκε  από την 1993/112/ΕΚ  και αργότερα από την  2001/58/ΕΚ. 
 

ΟΜΑΔΑ 1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή ισοδύναμου 
διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 πακέτα των 20τεμαχίων  

τεμάχιο 5 

2  Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr.  
ρολλό των 2 
τεμαχίων 

50 

3 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 1250 ml  τεμάχιο 50 

4 
Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό (συσκευασία 
των 30 τεμαχίων). 

τεμάχιο 20 

5 
Κτένες με αποσπώμενο κοντάρι τύπου cardena ή 
ισοδύναμου 

τεμάχιο 7 

6 Σκούπα οικιακή με κοντάρι ξύλινο τεμάχιο 200 

7 Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα 
Συσκευασία  
100 τεμαχίων 

10 

8 Φτυάρι οικοδομής στρογγυλό τύπου  με στειλιάρι  τεμάχιο 5 

9  Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 150 gr  τεμάχιο 20 

10 
Φαράσι πλαστικό για εξωτερικούς χώρους με κοντάρι 
(ενισχυμένο πλαστικό) 

τεμάχιο 80 

11 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  με κοντάρι wettex τεμάχιο 20 

12 Τσουγκράνα με 12 δόντια και ξύλινο κοντάρι τεμάχιο 5 

13 Τσάπες  με στειλιάρι τεμάχιο 5 

14 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt) τεμάχιο 30 

15 Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 750 ml τεμάχιο 20 

16 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 1 λίτρου  

τεμάχιο 20 

17 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 10 

18 Υγρό γενικού καθαρισμού τύπου swaz ή ισοδύναμου (4 lt) τεμάχιο 10 

19 Σχοινί πάχους 4 mm μέτρα 200 

20 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό για τραυματισμούς,  
απολυμάνσεις , καθαρισμούς. 

τεμάχιο 10 

21 Κοντάρια ξύλινα για σκούπες βιδωτά  τεμάχιο 100 

22 Πιρούνες σιδερένιες με κοντάρι ξύλινο  τεμάχιο 5 

23 Ξύστρες με κοντάρι τεμάχιο 5 

24 Σκούπες οικοδομής με κοντάρι ξύλινο τεμάχιο 30 

25 Σκεπάρνια με στειλιάρι τεμάχιο 5 

26 Λάστιχο ποτίσματος  των 30 μέτρων 
τεμάχιο των 30 
μέτρων 

2 

27 Σκούπες ψάθινη με κοντάρι ξύλινο τεμάχιο 30 

28 Σκάλα αλουμινίου με 5+1 σκαλοπάτια τεμάχιο 1 





6 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων, σαρώθρων κλπ                     έτους   2019 
 

 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής) 

 
Όλα τα εργαλεία σάρωσης χειρός που περιγράφονται παρακάτω (σκούπες, φαράσια, σφουγγαρίστρες κλπ) θα 
χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας για τον καθαρισμό κτιρίων σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων. Όλα θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως 
στις παρακάτω προδιαγραφές.  
 

1. Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “ wettex “ ή ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατοστά  για 2  
πακέτα των 20τεμαχίων. 

2. Χαρτί κουζίνας ρολό σε επαγγελματική συσκευασία απορροφητικό βάρους με ελάχιστο βάρος έκαστου 
ρολού 800 γραμμαρίων  (περίπου 1,6 -1,8 Κγρ. /συσκευασία των 2 τεμαχίων ). 

3. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) παχύρευστο σε συσκευασία των 1250 
ml.  

4. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου –τουαλέτας διαστάσεων περίπου 46Χ56 εκ. συσκευασία των 30    
τεμαχίων σε ρολό.  

5. Κτένες (τσουγγρανόσκουπα) τύπου GARDENA ή ισοδύναμες με αποσπώμενο κοντάρι, μεταλλική 
ρυθμιζόμενη, κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους σε χώματα – παρτέρια κ.λπ.. Το πλάτος εργασίας της 
σκούπας να ρυθμίζεται.  Τα δόντια να είναι εύκαμπτα, από ελαστικό χάλυβα, και ψευδαργυρωμένα, ώστε να 
έχουν αντιδιαβρωτική προστασία. Η κτένα να κουμπώνει με το κατάλληλο κοντάρι και να αποσπάται εύκολα 
με μηχανισμό ασφαλείας. Το κοντάρι θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας ( 
φλαμουριάς) λείο να απορροφά τους κραδασμούς θα έχει καλή εφαρμογή στο χέρι  και δεν θα φέρει ρωγμές  
ή πολλαπλούς ρόζους, θα έχει μήκος 130 cm και πιστοποίηση FSC. Ο ανοδιωμένος αλουμινένιος σωλήνας 
έχει πλαστική επικάλυψη στο άκρο της λαβής και εγγυάται τη γερή σύνδεση και το ασφαλές κράτημα του 
εργαλείου combisystem Το τμήμα της ένωσης με την τσουγγρανόσκουπα θα περιβάλλεται από τμήμα 
αλουμινίου, για καλύτερη αντοχή στην σκληρή χρήση. Στην άκρη του, θα έχει πλαστική επικάλυψη και βίδα 
στερέωσης, για να  εγγυάται τη γερή σύνδεση με το εξάρτημα. Η βίδα στερέωσης θα  είναι προσαρτημένη 
με ασφάλεια και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να χαθεί. Τέλος η περίοδος εγγύησης θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 15 έτη . 

6. Σκούπα οικιακή  με κοντάρι, κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής, καλής κατασκευής, να μην 
μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Η σκούπα πρέπει να φέρει σπείρωμα, ώστε να 
εφαρμόζει άριστα στο βιδωτού τύπου κοντάρι.  Το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε πλαστική επένδυση και 
βίδωμα. Το  μήκους του θα είναι 1,20-1,30. 

7. Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα. Αμφιδέξια, μη- αποστειρωμένα και μιας χρήσης. 
Σε κουτί συσκευασίας των 100 τεμαχίων και σε διάφορα μεγέθη. 

8. Φτυάρι ( οικοδομής ) στρογγυλό τύπου «Μartin» ή ισοδύναμο των 950 γραμμ. , με στειλιάρι κυρτό 
τορναρισμένο σε κυλινδρική μορφή , λείο δεν θα φέρει ρωγμές  ή πολλαπλούς ρόζους. Το στειλιάρι  θα 
τοποθετηθεί στο  φτυάρι και θα πρέπει να ταιριάζει απόλυτα με αυτό. Το  φτυάρι θα είναι ατσάλινο, 
κατασκευασμένο από αντιτριβικό χάλυβα υψηλής αντοχής με θερμική επεξεργασία. 

9. Χαρτί υγείας ρολό, απαλό,  100% χαρτομάζα, χημικός μηχανικός πολτός, (σε συσκευασία των 8 τεμαχίων) 
με ελάχιστο βάρος έκαστου ρολού 130 γραμμαρίων και πιστοποίηση ISO 9001. 

10. Φαράσι πλαστικό (με ενισχυμένο πλαστικό) με λάστιχο  για εξωτερικούς χώρους και το κοντάρι του. 

11. Σφουγγαρίστρες τύπου wettex με κοντάρι,( το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε πλαστική επένδυση και 
βίδωμα ώστε να εφαρμόζει καλά στις σφουγγαρίστρες. Θα έχει μήκος 1,20-1,30.)  άριστης  ποιότητας από 
αναγεννημένη κυτταρίνη με πρώτη ύλη το ξύλο σε συνδυασμό  με ίνες βαμβακιού για την βελτίωση της 
απορροφητικής τους ικανότητας. Θα έχει βάρος 250 γρ. και  αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. 
Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και  μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της. Θα πρέπει να εφαρμόζουν 
απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 

 

12. Τσουγκράνα με 12 δόντια ατσάλινη κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής. Κατασκευασμένη με 
συνδυασμό σφυρηλασίας και έλασης χωρίς κόλλημα, θα έχει υψηλή συνεκτικότητα  επιτρέποντας της να 
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απορροφά τις κρούσεις χωρίς θραύση με μεγάλη αντίσταση στη φθορά και παρατεταμένη διάρκεια ζωής 
με ξύλινη λαβή λεία χωρίς να  φέρει ρωγμές  ή πολλαπλούς ρόζους . 

13. Τσάπα με  στειλιάρι  τορναρισμένο σε κυλινδρική μορφή , λείο δεν θα φέρει ρωγμές  ή πολλαπλούς ρόζους. 
Το στειλιάρι  θα τοποθετηθεί στη  τσάπα και θα πρέπει να ταιριάζει απόλυτα με αυτό. Η  τσάπα θα είναι 
ατσάλινη, κατασκευασμένη από αντιτριβικό χάλυβα υψηλής αντοχής με θερμική επεξεργασία. 

14. Υγρό κρεμοσάπουνο παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodiumchloride, θειικό άλας 
νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin άρωμα, κιτρικό οξύ. Να διατίθεται σε 
συσκευασία οικονομική των τεσσάρων (4) λίτρων. 

15. Αρωματικό καθαριστικό υγρό λεκάνης wc (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 ml. 
Να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 
της ευρωπαϊκής ένωσης 

16. Καθαριστικό υγρό τζαμιών σε συσκευασία του ενός λίτρου,  να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου 
τουλάχιστον αλκοόλη) min. 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά στον καθαρισμό και να μην αφήνει 
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. 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. 

17. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το 
στύψιμο της σφουγγαρίστρας . 

18. Υγρό Καθαρισμού Γενικής Χρήσης τύπου SWAZ 4 lt Πολυκαθαριστικό, διαλύει λάδια και δύσκολες 
βρωμιές, χρησιμοποιείται αδιάλυτο είτε διαλυμένο. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης 
οδηγίες προφύλαξης και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

19. Σχοινί από Πολυεστέρα πολλαπλών χρήσεων , ανθεκτικό,  μαλακό  για οποιαδήποτε χρήση, μήκος 200 
μέτρων, διαμέτρου 4 mm . 

20. Οινόπνευμα των 70ο σε συσκευασία των 250 ml τουλάχιστον. 

21. Τα κοντάρια θα είναι μεταλλικό µε πλαστική επένδυση και βίδωμα. Το  μήκους του θα είναι 1,20-1,30. 

22. Πιρούνα πατητή με τέσσερα δόντια, άριστη ποιότητα και στιβαρή κατασκευή Πλάτος 18cm,Πλάτος 
δοντιών 2cm,Μήκος δοντιών 25,5cm,Συνολικό ύψος 39cm,Διάμετρος max για στειλιάρι 35mm. 

23. Ξύστρα με επισκληρυμένο κεφάλι μήκους 230mm και πλάτους 180mm με μυτερή λεπίδα στην άκρη που 
μπορεί να ακονιστεί ξανά και ξανά, μακριά ξύλινη λαβή μήκους 1.45m. 

24. Σκούπα δρόμου βαρέως τύπου με σκληρές τρίχες και ξύλινη βάση Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους Με ύψος τρίχας 70mm, με ξύλινη λαβή λεία χωρίς να  φέρει ρωγμές  ή πολλαπλούς ρόζους. 

25. Για το Σκεπάρνι πρέπει να είναι από κραματωμένο χάλυβα με μερική βαφή στα άκρα (58-60 RC) και βάρος 
0.55 kg, με ξύλινη λαβή λεία χωρίς να  φέρει ρωγμές  ή πολλαπλούς ρόζους . 

26. Λάστιχο ποτίσματος  των 30 μέτρων να έχει 3 Στρώσεις πλέξης λάστιχο για προστασία από την ακτινοβολία 
UV, να έχει αντοχή σε θερμοκρασίες από -10oC εώς +50oC και να είναι αντιμουχλικό. 

27. Σκούπα χόρτινη με ξύλινο κοντάρι. Το χόρτο θα είναι από σόργο και θα έχει καλή πυκνότητα το ύψος 
θα είναι 134-145. Το βάρος της 900-1000 γραμμάρια. Το ξύλινο κοντάρι θα είναι λουστραρισμένο, λείο 
χωρίς ρόζους, σκλήθρες και θα είναι κατάλληλο για εξωτερική εργασία χωρίς να σκεβρώνει. 

28. Σκάλα αλουμινίου με 5 σκαλιά από αλουμίνιο και μεταλλικό πλατύσκαλο με αντιολισθητικές επιφάνειες. 
Να διαθέτει πλαστικές σφήνες στα σκαλοπάτια και αντηρίδες που δένουν το πλατύσκαλο με τα πόδια, 
εξασφαλίζοντας την σταθερότητα κατά την χρήση της. Η απόσταση της χειρολαβής από το πλατύσκαλο 
να είναι εργονομικά σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει και να προσθέτει ακόμα περισσότερη ασφάλεια 
κατά το κατέβασμα. Να έχει μεγάλη αντοχή βάρους έως και 150 κιλά. Το υλικό κατασκευής της 
(αλουμίνιο) να εγγυάται ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ενώ μεταφέρεται,να κλείνει 
και αποθηκεύεται με ευκολία στο χώρο φύλαξης.. Η σκάλα να παρέχει όλες τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές EN131(TUV). 
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Ο Μ Α Δ Α    1.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  Είδη καθαριότητας  ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής) 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  20-6635.0003 ,    Ποσό  3.647,21 € (με ΦΠΑ) 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ     Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή ισοδύναμου 
διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 πακέτα των 20τεμαχίων  

Τεμάχιο 5 19,00 95,00 

2  Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr.  ρολλό των 2 
τεμαχίων 

50 2,00 100,00 

3 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 1250 ml  Τεμάχιο 50 1,50 75,00 

4 Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό (συσκευασία των 
30 τεμαχίων). 

Τεμάχιο 20 0,79 15,80 

5 Κτένες με αποσπώμενο κοντάρι τύπου cardena ή ισοδύναμου Τεμάχιο 7 32,00 224,00 

6 Σκούπα οικιακή με κοντάρι ξύλινο Τεμάχιο 200 4,00 800,00 

7 Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα Συσκευασία 
των 100 
τεμαχίων 

10 4,00 40,00 

8 Φτυάρι οικοδομής στρογγυλό τύπου  με στειλιάρι  Τεμάχιο 5 13,00 65,00 

9  Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 150 gr  Τεμάχιο 20 3,50 70,00 

10 Φαράσι πλαστικό για εξωτερικούς χώρους με κοντάρι 
(ενισχυμένο πλαστικό) 

Τεμάχιο 80 4,00 320,00 

11 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  (wettex) με κοντάρι  Τεμάχιο 20 3,00 60,00 

12 Τσουγκράνα με 12 δόντια και ξύλινο κοντάρι Τεμάχιο 5 10,00 50,00 

13 Τσάπες  με στειλιάρι Τεμάχιο 5 10,00 50,00 

14 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt) Τεμάχιο 30 3,20 96,00 

15 Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 750 ml Τεμάχιο 20 1,20 24,00 

16 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 
1 λίτρου  

Τεμάχιο 20 1,70 34,00 

17 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη Τεμάχιο 10 3,00 30,00 

18 Υγρό γενικού καθαρισμού τύπου swaz ή ισοδύναμου (4 lt) Τεμάχιο 10 7,00 70,00 

19 Σχοινί πάχους 4 mm Μέτρα 200 0,35 70,00 

20 Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό για τραυματισμούς,  
απολυμάνσεις , καθαρισμούς. 

Τεμάχιο 10 1,75 17,50 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

21 Κοντάρια βιδωτά για Σκούπα  μεταλλικό με πλαστική 
επίστρωση 

Τεμάχιο 100 1,2 120,00 

22 Πιρούνες σιδερένιες με κοντάρι ξύλινο  Τεμάχιο 5 10,00 50,00 

23 Ξύστρες με κοντάρι Τεμάχιο 5 15,00 75,00 

24 Σκούπες οικοδομής με κοντάρι ξύλινο Τεμάχιο 30 6,00 180,00 

25 Σκεπάρνια με στειλιάρι Τεμάχιο 5 10,00 50,00 

26 Λάστιχο ποτίσματος  των 30 μέτρων τεμάχιο των 30 
μέτρων 

2 10,00 20,00 

27 Σκούπες ψάθινη με κοντάρι ξύλινο Τεμάχιο 30 3,50 105,00 

28 Σκάλα αλουμινίου με 5+1 σκαλοπάτια Τεμάχιο 1 35,00 35,00 

Σύνολο           2.941,30 

Φ Π Α 24 %         705,91 

Συνολικό Ποσό       3.647,21 
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ΟΜΑΔΑ  2      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Σάκοι απορριμμάτων ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής ) 

 

                    Περιγραφή       Είδους           Μονάδα  Μέτρησης   Ποσότητα 
 

Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  διαστάσεων 80χ110 cm     Κιλά         4.000 

Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  διαστάσεων 65χ85 cm     Κιλά         1.000 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 2 

Σακούλες Απορριμμάτων  Βαρέως Τύπου 
 

  Για το σύνολο των σάκων, η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης ποιότητας LDPE 
(πολυαιθυλένιο) , ανακυκλωμένο και μεγάλης αντοχής, με πιέτα, σε χρώμα μαύρο (πρέπει να υπάρχει 
ομοιομορφία στον χρωματισμό) . Θα είναι μη τοξικό και όταν αποδομείται δεν θα προξενεί ζημιά στο 
περιβάλλον. 

a) Θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί κατά την μεταφορά μικροαπορριμμάτων από και προς τα ειδικά καλαθάκια 
των δρόμων, πάρκων, πλατειών και τα καρότσια των οδοκαθαριστών. 

b) Η κάτω πλευρά του σάκου θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής που θα αποκλείει 
την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου. 

c) Όλοι οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό. 
d) Τα είδη θα είναι απόλυτα καινούργια πρόσφατης κατασκευής και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές μας. 
 
 Τα είδη των σάκων είναι : 

1.Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα έχουν  διαστάσεις περίπου 80χ110 εκ. και για την αποφυγή σχισμάτων 
θα είναι περίπου 10 τεμάχια ανά κιλό ενώ θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 25 kgr περίπου. 

2.Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα έχουν  διαστάσεις περίπου 65χ85 εκ. και για την αποφυγή σχισμάτων 
θα είναι περίπου 15 τεμάχια ανά κιλό ενώ θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 25 kgr περίπου. 

 
Ο Μ Α Δ Α    2.   
Σακούλες Απορριμμάτων  Βαρέως Τύπου    ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής- Τμήμα Πρασίνου ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  20-6635.0002 , Ποσό  9.920,00 € (με ΦΠΑ) 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ       Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  

διαστάσεων 80χ110 cm 
Κιλά 4.000 1,60 6.400,00 

2 
Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  

διαστάσεων 65χ85 cm 
Κιλά 1.000 1,60 1.600,00 

Σύνολο 8.000,00 

Φπα 24% 1.920,00 

Συνολικό Ποσό       9.920,00 
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ΟΜΑΔΑ  3      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Σάκοι απορριμμάτων ( Τμήμα Πρασίνου ) 

 

                    Περιγραφή       Είδους           Μονάδα  Μέτρησης   Ποσότητα 
 

Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  διαστάσεων 80χ110 cm     Κιλά           700 

Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  διαστάσεων 65χ85 cm     Κιλά           300 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ 3 

Σακούλες Απορριμμάτων  Βαρέως Τύπου 
 

  Για το σύνολο των σάκων, η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι αρίστης ποιότητας LDPE 
(πολυαιθυλένιο) , ανακυκλωμένο και μεγάλης αντοχής, με πιέτα, σε χρώμα μαύρο (πρέπει να υπάρχει 
ομοιομορφία στον χρωματισμό) . Θα είναι μη τοξικό και όταν αποδομείται δεν θα προξενεί ζημιά στο 
περιβάλλον. 
a) Θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί κατά την μεταφορά μικροαπορριμμάτων από και προς τα ειδικά καλαθάκια 

των δρόμων, πάρκων, πλατειών και τα καρότσια των οδοκαθαριστών. 
b) Η κάτω πλευρά του σάκου θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο υψηλής αντοχής που θα αποκλείει 

την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου. 
c) Όλοι οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό. 
d) Τα είδη θα είναι απόλυτα καινούργια πρόσφατης κατασκευής και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές μας. 
 
 Τα είδη των σάκων είναι : 

1.Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα έχουν  διαστάσεις περίπου 80χ110 εκ. και για την αποφυγή σχισμάτων 
θα είναι περίπου 10 τεμάχια ανά κιλό ενώ θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 25 kgr περίπου. 

2.Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα έχουν  διαστάσεις περίπου 65χ85 εκ. και για την αποφυγή σχισμάτων 
θα είναι περίπου 15 τεμάχια ανά κιλό ενώ θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 25 kgr περίπου. 

 
Ο Μ Α Δ Α    3.   
Σακούλες Απορριμμάτων  Βαρέως Τύπου    ( Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής- Τμήμα Πρασίνου ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  35-6635.0001 , Ποσό  1.984,00 € (με ΦΠΑ) 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ       Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  

διαστάσεων 80χ110 cm 
Κιλά 700 1,60 1.120,00 

2 
Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  

διαστάσεων 65χ85 cm 
Κιλά 300 1,60 480,00 

Σύνολο 1.600,00 

Φπα 24% 
384,00 

 

Συνολικό Ποσό       1.984,00 
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ΟΜΑΔΑ 4 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
( Διεύθυνση- Παιδικών σταθμών ) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 1250 

ml 
λίτρα 110 

2 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) λίτρα 52 

3 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα (4 lt) . τεμάχιο 75 

4 
Υγρό κρεμοσάπουνο αντιβακτηριδιακό σε πλαστικό 

δοχείο (4 lt) ,  ανά τεμάχιο 
τεμάχιο 35 

5 Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 130 gr τεμάχιο 220 

6 Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr. τεμάχιο 150 

7 Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 φύλων τεμάχιο 130 

8 
Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (ρολό 10 τεμαχίων) 

75χ95 cm. 
τεμάχιο 270 

9 
Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό 

(συσκευασία των 30 τεμαχίων). 
τεμάχιο 220 

10 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο 

χωρητικότ.  1 λίτρου 
τεμάχιο 30 

11 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων των 10 lt τεμάχιο 13 

12 
Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων (συσκευασία 30 

τεμαχίων ) 
τεμάχιο 40 

13 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml ) . τεμάχιο 50 

14 
Φαράσι πλαστικό για εσωτερικούς χώρους με 
κοντάρι 

τεμάχιο 40 

15 Χαρτομάντιλα Γραφείου των 100 φύλλων τεμάχιο 650 

16 Σκούπες για εσωτερικούς χώρους με κοντάρια τεμάχιο 60 

17 
Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή ισοδύναμου 

διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 πακέτα των 
20τεμαχίων,σύνολο 40 τεμάχια 

2 πακέτα των 20 
τεμαχίων 

17 

18 
Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 750ml αντιβακτηριδιακό, 

εξοπλισμένο με δοσομετρική αντλία. 
τεμάχιο 35 

19 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με κοντάρι  τεμάχιο 80 

20 
Σακούλες Τροφίμων Μεσαίο  Μέγεθος  συσκευασία 

των 50 τεμαχίων 
τεμάχιο 60 

21 
Σακούλες Τροφίμων Μεγάλο  Μέγεθος  συσκευασία 

των 50 τεμαχίων 
τεμάχιο 25 

22 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 48 μεζούρες τεμάχιο 85 

23 Σφουγγάρια κουζίνας 1 συσκευασία των 4 τεμαχίων 
συσκευασία των 

4 τεμαχίων 
130 

24 
Σύρμα Κουζίνας πράσινο κομμάτια σε φύλλα 

(15χ15cm) 
συσκευασία των 

2 τεμαχίων 
70 

25 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  διαστάσεων 
80χ110 cm 

Κιλά 80 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

26 Ποτήρια χάρτινα μίας χρήσεως  250ml  (50 τεμαχίων) 
Συσκευασία 50  

τεμ. 
37 

27 
Πιάτα  Μίας  Χρήσεως χάρτινα 23 εκ. συσκευασία 

των 20 τεμαχίων 
Συσκευασία 20  

τεμ. 
75 

28 
Παχύρευστη  Κρέμα  Γενικής  Καθαριότητας  

συσκευασία των         1250 ml 
τεμάχιο 40 

29 
Πανάκια  Γενικής  Χρήσης  συσκευασία των 10 

τεμαχίων με μικροινες 
Συσκευασία 10 

τεμ  
26 

30 Μωρομάντιλα  (των 72  φύλλων) τεμάχιο 830 

31 Μεμβράνη  Τροφίμων  100 Μέτρα τεμάχιο 20 

32 
Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων συσκευασία  4 

λίτρων 
τεμάχιο 57 

33 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 18 

34 
Αποσκληρυντικό  Πλυντηρίου  Ρούχων (1 χ 30 

ταμπλέτες) 
Συσκευασία 30 

τεμ  
20 

35 
Αντικολλητικό  Χαρτί  Μαγειρέματος  συσκευασία 

των 8 μέτρων 
τεμάχιο 49 

36 Αλουμινόχαρτο  σε ρολό συσκευασία των 40 μέτρων τεμάχιο 24 

37 Αφαιρετικό Αλάτων  Πλυντηρίου  Πιάτων  1 Κγρ τεμάχιο 12 

38 Γάντια ελαστικά Νο 7-7 1/2 – 8 – 8 1/2 τεμάχιο 60 

39 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό  για 

τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , καθαρισμούς. 
τεμάχιο 45 

40 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  4lt ) . τεμάχιο 72 

41 Αντιβακτηριδιακό υγρό καθαρισμού σε σπρέι 1lt τεμάχιο 40 

42 
Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

90 

43 
Στεγνωτικό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων των 
10 λίτρων 

λίτρα 12 

44 
Υγρό γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων 10ltr 

τεμάχιο των 10 
ltr 

8 

45 
Λάστιχο ποτίσματος  των 30 μέτρων με εξαρτήματα 

τεμάχιο των 30 
μέτρων 

2 

46 Κάδος απορριμμάτων inox μικρός 5 ltr για τουαλέτα 
με καπάκι ανοιγόμενο με το πόδι 

τεμάχιο των 5 ltr 12 

47 Κάδος απορριμμάτων inox μεγάλος  με καπάκι 
ανοιγόμενο με το πόδι 

τεμάχιο των 25 
ltr 

4 

48 Πιγκάλ τουαλέτας inox τεμάχιο 12 

49 
Καθαριστικό φούρνου σε σπρέι των 750ml 

τεμάχιο των 
750ml 

40 

50 Καθαριστικό για άλατα μπάνιου σε σπρέι 750ml τεμάχιο 40 

51 Αποφρακτικό σωληνώσεων του 1ltr τεμάχιο 40 

52 
Μπαταρίες αλκαλικές 2Α (1χ4) 

Συσκευασία των 
4 τεμαχίων 

20 

53 
Μπαταρίες αλκαλικές 3Α (1χ4) 

Συσκευασία των 
4 τεμαχίων 

20 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1.   Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) παχύρευστο σε συσκευασία των 1250 
ml. 

2. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) σε συσκευασία των 4 λίτρων. 

3. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, Να περιέχει διακριτικό άρωμα. Να διατίθενται σε οικονομική 
συσκευασία των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης οδηγίες προφύλαξης 
και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

4. Υγρό κρεμοσάπουνο παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodiumchloride, θειϊκό άλας 
νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin άρωμα, κιτρικό οξύ. Να διατίθεται σε 
συσκευασία οικονομική των τεσσάρων (4) λίτρων. 

5. Χαρτί υγείας ρολό, απαλό,  100% χαρτομάζα, χημικός μηχανικός πολτός, (σε συσκευασία των 8 τεμαχίων) 
με ελάχιστο βάρος έκαστου ρολού 130 γραμμαρίων και πιστοποίηση ISO 9001. 

6. Χαρτί κουζίνας ρολό σε επαγγελματική συσκευασία απορροφητικό με ελάχιστο βάρος έκαστου ρολού 800 
γραμμάρια  (περίπου 1,6 -1,8 Κγρ. /συσκευασία των 2 τεμαχίων ). 

7. Χαρτοπετσέτες εστιατορίου λευκές των 100 φύλλων μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής . 

8. Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (10 τεμαχίων) γενικής χρήσης (μεσαίες) διαστάσεων περίπου 75χ95 εκ. 
σε ρολό των δέκα τεμαχίων με κορδόνι.  

9. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου – τουαλέτας διαστάσεων περίπου 46Χ56 εκ. συσκευασία των 30    
τεμαχίων σε ρολό. 

10. Καθαριστικό υγρό τζαμιών σε συσκευασία του ενός λίτρου,  να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου 
τουλάχιστον αλκοόλη) min. 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά στον καθαρισμό και να μην αφήνει 
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. 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. 

11. Yγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, υπερσυμπυκνωμένο σε συσκευασία των 10 lt.. 

12. Ταμπλέτες πλυντηρίου  πιάτων για πλύσιμο σε συσκευασία των τριάντα τεμαχίων (30), ειδική σύνθεση 
για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. Να φέρει 
σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής ένωσης. 

13. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι το οποίο να διατίθεται σε συσκευασία των επτακοσίων 
πενήντα (750ml) . Να περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 6-8, ειδική σύνθεση 
για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας.. Να φέρει 
σήμανση CE και 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. 

14. Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και κοντάρι για εσωτερικούς χώρους. 

15. Χαρτομάντιλα γραφείου λευκά δίφυλλα των 100 φύλλων καθαρού βάρους τουλάχιστον 120 γραμμ 

16. Σκούπα οικιακή  με κοντάρι, κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής, καλής κατασκευής, να μην 
μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Η σκούπα πρέπει να φέρει σπείρωμα, ώστε να 
εφαρμόζει άριστα στο βιδωτού τύπου κοντάρι.  Το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε πλαστική επένδυση και 
βίδωμα. Το  μήκους του θα είναι 1,20-1,30. 

17. Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “wettex “ ή ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατοστά  για 2 
πακέτα των 20τεμαχίων   

18. Υγρό κρεμοσάπουνο παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodiumchloride, θειϊκό άλας 
νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin άρωμα, κιτρικό οξύ. Συσκευασία των 750 
ml με αντλία. 

19. Σφουγγαρίστρες τύπου wettex με κοντάρι,( το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε πλαστική επένδυση και 
βίδωμα ώστε να εφαρμόζει καλά στις σφουγγαρίστρες. Θα έχει μήκος 1,20-1,30.)  άριστης  ποιότητας 
από αναγεννημένη κυτταρίνη με πρώτη ύλη το ξύλο σε συνδυασμό  με ίνες βαμβακιού για την βελτίωση 
της απορροφητικής τους ικανότητας. Θα έχει βάρος 250 γρ. και  αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 
καθαριστικά. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και  μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της. Θα πρέπει 
να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 

20. Σακούλες τροφίμων ψυγείου μεσαίου μεγέθους.(50 τεμάχια). 

21. Σακούλες τροφίμων ψυγείου μεγάλου μεγέθους.(50 τεμάχια). 
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22. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων ευρείας κατανάλωσης υπερσυμπυκνωμένο συσκευασία 48 
μεζούρες. Με απόδοση σε θερμοκρασία πλύσης από 40 βαθμούς Κελσίου και πιστοποιητικό ISO. Δεν 
πρέπει να βλάπτει το περιβάλλον ,να μην δημιουργεί αλλεργικές ή δερματικές ή άλλες παθήσεις στα 
παιδιά που χρησιμοποιούν τα ρούχα τα οποία έχουν πλυθεί με αυτό και γενικά να μην αφήνουν υποψία 
κινδύνου γι αυτά.. Εξωτερικά της συσκευασίας να είναι γραμμένα, το βάρος, τα στοιχεία του 
απορρυπαντικού, η δοσολογία, η προέλευση και ο αριθμός εγκρίσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους.  

23.   Σφουγγάρι καθαρισμού κουζίνας κίτρινο για το καθημερινό πλύσιμο όλων των σκευών (πιάτα, ποτήρια, 
κατσαρόλες, κτλ) η μία πλευρά θα είναι σκληρή. (συσκευασία 4 τεμαχίων). 

24. Σύρμα Κουζίνας πράσινο κομμάτια σε φύλλα. 

25. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα έχουν  διαστάσεις περίπου 80χ110 εκ. και για την αποφυγή 
σχισμάτων θα είναι περίπου 10 τεμάχια ανά κιλό ενώ θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 25 kgr 
περίπου. 

26. Ποτήρι Ζεστών και Κρύων Χάρτινο, διπλού τοιχώματος Κατασκευασμένα από πιστοποιημένο χαρτί 
πρώτης ποιότητας, όχι ανακυκλωμένο να μην εμφανίζουν ίχνος διαρροής όταν μπαίνει ζεστό ρόφημα. 

27. Πιάτα χάρτινα 23 εκ. από πιστοποιημένο χαρτί πρώτης ποιότητας, όχι ανακυκλωμένο. 

28. Παχύρευστη κρέμα γενικής καθαριότητας τύπου “cif “ή ισοδύναμου, των 1250 ml. Να περιέχει διακριτικό 
άρωμα. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. 
αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

29. Πανάκια γενικής χρήσης με μικροίνες σε (συσκευασία 10 τεμαχίων). 

30. Μωρομάντιλα απαλά χωρίς σαπούνι, παραβένες, οινόπνευμα , αλλεργιογόνα ( σύμφωνα με την 7η   
οδηγία της Ε.Ε. για τα καλλυντικά ) δερματολογικά ελεγμένο  σε συσκευασία των 72 φύλλων. 

31. Μεμβράνη τροφίμων σε (συσκευασία 100 μέτρων). 

32. Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων με άρωμα σε συσκευασία 4 lt. 

33. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το 
στύψιμο της σφουγγαρίστρας . 

34. Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων από τα άλατα του νερού, για  την εξουδετέρωση από την 
επικάθιση τους στα ζωτικά μέρη του πλυντηρίου και στις ίνες των ρούχων σε συσκευασία 1 χ 30 
ταμπλέτες 

35. Αντικολλητικό χαρτί – λαδόχαρτο μαγειρέματος πλάτους  περίπου 38 εκατοστών σε ρολό (συσκευασία 
8 μέτρων). 

36. Αλουμινόχαρτο σε ρολό βάρους περίπου 400 γραμμαρίων πλάτους  περίπου 30 εκατοστών. Σε 
(συσκευασία 40 μέτρων). 

37. Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων ισχυρό, όξινο, συσκευασία του 1 kgr  

38. Γάντια ελαστικά, ανθεκτικά διάφορα νούμερα.  Νο 7 - 7 ½  – 8 – 8 ½, ζεύγος . 

39. Οινόπνευμα των 70ο σε συσκευασία των 250 ml τουλάχιστον. 

40. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι το οποίο να διατίθεται σε συσκευασία των (4lt) . Να 
περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 6-8, ειδική σύνθεση για να βοηθά τον 
καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας.. Να φέρει σήμανση CE και 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. 

41. Το Αντιβακτηριδιακό σε σπρέι Πολυκαθαριστικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις σκληρές 
πλενόμενες επιφάνειες . Το Αντιβακτηριδιακό Πολυκαθαριστικό να είναι ένα ισχυρό καθαριστικό προϊόν 
με φρεσκάδα το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σκέτο σε δύσκολους λεκέδες ή να  διαλύετε για 
μεγάλες επιφάνειες. Η σύνθεση του να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα λίπη και τη 
μουτζούρα, εξουδετερώνοντας το 99,9% των μικροβίων, αφήνοντας τις επιφάνειες αστραφτερά 
καθαρές και ένα άρωμα φρεσκάδας 

42. Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα. Αμφιδέξια, μη- αποστειρωμένα και μιας χρήσης. 
Σε κουτί συσκευασίας των 100 τεμαχίων και σε διάφορα μεγέθη. 

43. Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων,  με ειδική σύνθεση για να βοηθά το στέγνωμα και να προστατεύει 
το πλυντήριο, να  περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά (μη ιονικά)min7% (10 lit) 

44. Υγρό γυαλιστικό χρησιμοποιείται ως επιπρόσθετο για το ξέβγαλμα και το τελικό ξέπλυμα σε πλυντήρια 
πιάτων. Να μην δημιουργεί αφρό και να προσδίδει ένα εξαιρετικό στέγνωμα και γυάλισμα σε όλα τα 
πιατικά. Για νερά με μεγάλη σκληρότητα. Να διαθέτουν Ελληνική ετικέτα και  έγκριση από το Γενικό 





16 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων, σαρώθρων κλπ                     έτους   2019 
 

Χημείο του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας και φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών Να  είναι 
πιστοποιημένα βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001 και ISO 14001. 

45. Λάστιχο ποτίσματος  των 30 μέτρων να έχει 3 Στρώσεις πλέξης λάστιχο για προστασία από την 
ακτινοβολία UV, να έχει αντοχή σε θερμοκρασίες από -10oC εώς +50oC και να είναι αντιμουχλικό,μαζί με 
τα εξαρτήματά του. 

46. Κάδος απορριμμάτων inox μικρός 5 ltr για τουαλέτα με μηχανισμό πεντάλ και αποσπώμενο εσωτερικό 
πλαστικό καλαθάκι με χειρολαβή. 

47.   Κάδος απορριμμάτων inox μεγάλος  με καπάκι ανοιγόμενο με το πόδι με μηχανισμό πεντάλ και 
αποσπώμενο εσωτερικό πλαστικό καλάθι με χειρολαβή. 

48. Πιγκάλ τουαλέτας inox με βουρτσάκι να έχει  εσωτερικό ποτηράκι Πλαστική βάση για να μην οξειδώνεται 
το μεταλλικό σώμα. 

49. Καθαριστικό φούρνου σε σπρέι των 750ml που απομακρύνει τα επίμονα λιπαρά ,καμμένα τρόφιμα, τις 
εναποθέσεις άνθρακα από φούρνους και σχάρες. Για χρήση σε φούρνους, σχάρες και άλλες επιφάνειες. 

50. Καθαριστικό για άλατα μπάνιου σε σπρέι 750ml Σύνθεση χωρίς χλώριο που απολυμαίνει, απομακρύνει τα 
άλατα, αφαιρεί τη βρωμιά και αφήνει δροσερό άρωμα. 

51. Αποφρακτικό σωληνώσεων του 1ltr να Αποφράζει τα πιο δύσκολα βουλώματα στο αποχετευτικό δίκτυο. 
Διαλύει τα λίπη, τα κατάλοιπα τροφίμων, τα πανιά, τα χαρτιά τις τρίχες και 
σχεδόν όλα τα οργανικά υλικά. 

52. Μπαταρίες αλκαλικές 2Α (1χ4). Οι μπαταρίες να έχουν την  τεχνολογία PowerBoost, για να έχουν  
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ώστε να  Διαρκούν έως και 80% περισσότερο όταν χρησιμοποιούνται σε σχέση 
με τις βασικές αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑ και να παρέχουν ενέργεια που διαρκεί περισσότερο.  

53. Μπαταρίες αλκαλικές 3Α (1χ4). Οι μπαταρίες να έχουν την  τεχνολογία PowerBoost, για να έχουν  
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ώστε να  Διαρκούν έως και 80% περισσότερο όταν χρησιμοποιούνται σε σχέση 
με τις βασικές αλκαλικές μπαταρίες τύπου ΑΑ και να παρέχουν ενέργεια που διαρκεί περισσότερο. 
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Ο Μ Α Δ Α   4 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  (Διεύθυνση Παιδικών σταθμών ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  61-6634,    Ποσό  11.990,99€ με ΦΠΑ 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ       Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 
Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 1250 

ml 
Λίτρα 110 1,50 165,00 

2 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) Λίτρα 52 2,00 104,00 

3 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα (4 lt) . Τεμάχιο 75 2,20 165,00 

4 
Υγρό κρεμοσάπουνο αντιβακτηριδιακό σε πλαστικό 

δοχείο (4 lt) ,  ανά τεμάχιο 
Τεμάχιο 35 9,00 315,00 

5 Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 130 gr Τεμάχιο 220 3,50 770,00 

6 Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr. Τεμάχιο 150 2,00 300,00 

7 Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 φύλων Τεμάχιο 130 0,60 78,00 

8 
Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (ρολό 10 τεμαχίων) 

75χ95 cm. 
Τεμάχιο 270 1,50 405,00 

9 
Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό 

(συσκευασία των 30 τεμαχίων). 
Τεμάχιο 220 0,79 173,80 

10 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο 

χωρητικότ.  1 λίτρου 
Τεμάχιο 30 1,70 51,00 

11 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων των 10 lt Τεμάχιο 13 18,00 234,00 

12 
Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων (συσκευασία 30 

τεμαχίων ) 
Τεμάχιο 40 7,00 280,00 

13 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml ) . Τεμάχιο 50 1,20 60,00 

14 
Φαράσι πλαστικό για εσωτερικούς χώρους με 
κοντάρι 

Τεμάχιο 40 0,65 26,00 

15 Χαρτομάντιλα Γραφείου των 100 φύλλων Τεμάχιο 650 0,80 520,00 

16 Σκούπες για εσωτερικούς χώρους με κοντάρια Τεμάχιο 60 3,00 180,00 

17 
Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή ισοδύναμου 

διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 πακέτα των 
20τεμαχίων,σύνολο 40 τεμάχια 

2 πακέτα των 20 
τεμαχίων 

17 19,00 323,00 

18 
Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 750ml αντιβακτηριδιακό, 

εξοπλισμένο με δοσομετρική αντλία. 
Τεμάχιο 35 3,20 112,00 

19 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με κοντάρι  Τεμάχιο 80 3,00 240,00 

20 
Σακούλες Τροφίμων Μεσαίο  Μέγεθος  συσκευασία 

των 50 τεμαχίων 
Τεμάχιο 60 0,55 33,00 

21 
Σακούλες Τροφίμων Μεγάλο  Μέγεθος  συσκευασία 

των 50 τεμαχίων 
Τεμάχιο 25 0,70 17,50 

22 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 48 μεζούρες Τεμάχιο 85 10,00 850,00 

23 Σφουγγάρια κουζίνας 1 συσκευασία των 4 τεμαχίων 
συσκευασία των 

4 τεμαχίων 
130 1,70 221,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

24 
Σύρμα Κουζίνας πράσινο κομμάτια σε φύλλα 

(15χ15cm) 
συσκευασία των 

2 τεμαχίων 
70 0,50 35,00 

25 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  διαστάσεων 
80χ110 cm 

Κιλά 80 1,60 128,00 

26 Ποτήρια χάρτινα μίας χρήσεως  250ml  (50 τεμαχίων) 
Συσκευασία 50  

τεμ. 
37 1,50 55,50 

27 
Πιάτα  Μίας  Χρήσεως χάρτινα 23 εκ. συσκευασία 

των 20 τεμαχίων 
Συσκευασία 20  

τεμ. 
75 1,20 90,00 

28 
Παχύρευστη  Κρέμα  Γενικής  Καθαριότητας  

συσκευασία των         1250 ml 
Τεμάχιο 40 1,50 60,00 

29 
Πανάκια  Γενικής  Χρήσης  συσκευασία των 10 

τεμαχίων με μικροινες 
Συσκευασία 10 

τεμ  
26 2,50 65,00 

30 Μωρομάντιλα  (των 72  φύλλων) Τεμάχιο 830 1,30 1.079,00 

31 Μεμβράνη  Τροφίμων  100 Μέτρα Τεμάχιο 20 2,00 40,00 

32 
Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων συσκευασία  4 

λίτρων 
Τεμάχιο 57 2,60 148,20 

33 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη Τεμάχιο 18 3,00 54,00 

34 
Αποσκληρυντικό  Πλυντηρίου  Ρούχων (1 χ 30 

ταμπλέτες) 
Συσκευασία 30 

τεμ  
20 10,00 200,00 

35 
Αντικολλητικό  Χαρτί  Μαγειρέματος  συσκευασία 

των 8 μέτρων 
Τεμάχιο 49 1,40 68,60 

36 Αλουμινόχαρτο  σε ρολό συσκευασία των 40 μέτρων Τεμάχιο 24 2,80 67,20 

37 Αφαιρετικό Αλάτων  Πλυντηρίου  Πιάτων  1 Κγρ Τεμάχιο 12 1,60 19,20 

38 Γάντια ελαστικά Νο 7-7 1/2 – 8 – 8 1/2 Τεμάχιο 60 1,30 78,00 

39 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό  για 

τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , καθαρισμούς. 
Τεμάχιο 45 1,75 78,75 

40 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  4lt ) . Τεμάχιο 72 2,20 158,40 

41 Αντιβακτηριδιακό υγρό καθαρισμού σε σπρέι 1lt Τεμάχιο 40 3,50 140,00 

42 
Γάντια ελαστικα  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

90 4,00 360,00 

43 Στεγνωτικό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων των 
10 λίτρων 

Λίτρα 12 18,00 216,00 

44 
Υγρό γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων 10ltr 

τεμάχιο των 10 
ltr 

8 12,00 96,00 

45 
Λάστιχο ποτίσματος  των 30 μέτρων με εξαρτήματα 

τεμάχιο των 30 
μέτρων 

2 9,00 18,00 

46 Κάδος απορριμάτων inox μικρός 5 ltr για τουαλέτα 
με καπάκι ανοιγόμενο με το πόδι 

τεμάχιο των 5 ltr 12 7,00 84,00 

47 Κάδος απορριμάτων inox μεγάλος  με καπάκι 
ανοιγόμενο με το πόδι 

τεμάχιο των 25 
ltr 

4 14,00 56,00 

48 
Πιγκάλ τουλέτας inox 

Τεμάχιο 12 4,00 48,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

49 
Καθαριστικό φούρνου σε σπρέι των 750ml 

τεμάχιο των 
750ml 

40 5,00 200,00 

50 
Καθαριστικό για άλατα μπάνιου σε σπρέι 750ml 

Τεμάχιο 40 3,30 132,00 

51 
Αποφρακτικό σωληνώσεων του 1ltr 

Τεμάχιο 40 4,70 188,00 

52 
Μπαταρίες αλκαλικές 2Α (1χ4) 

Συσκευασία των 
4 τεμαχίων 

20 2,00 40,00 

53 
Μπαταρίες αλκαλικές 3Α (1χ4) 

Συσκευασία των 
4 τεμαχίων 

20 2,20 44,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.670,15 

ΦΠΑ 24% 2.320,84 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 11.990,99 
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ΟΜΑΔΑ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
                                 ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ( Διεύθυνση Διοικητικών – ΚΕΠ ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΕΙΔΟΥΣ   
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 1 λίτρου  

τεμάχιο 50 

2 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα (4 lt)  τεμάχιο 35 

3 
Παχύρευστη  Κρέμα  Γενικής  Καθαριότητας  

συσκευασία των         1250 ml 
τεμάχιο 30 

4 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt) τεμάχιο 15 

5 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml ) . τεμάχιο 13 

6 Σκούπες για εσωτερικούς χώρους χωρίς κοντάρια τεμάχιο 80 

7 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) τεμάχιο 20 

8 Σφουγγαρίστρα βιδωτή   wettex (τύπου JUMBO )  τεμάχιο 100 

9 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 4 lt  τεμάχιο 13 

10 
Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή ισοδύναμου 
διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 πακέτα των 20 
τεμαχίων ,σύνολο 40 τεμάχια 

τεμάχιο 13 

11 Πανάκια γενικής χρήσης (συσκευασία 10 τεμ.) τεμάχιο 2 

12 Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 750 ml τεμάχιο 130 

13 Γάντια ελαστικά Νο 7-71/2 – 8 – 81/2  τεμάχιο 60 

14 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με κοντάρι  τεμάχιο 4 

15  Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 150 gr  
Ρολό των 8 
τεμαχίων 

440 

16  Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr.  
ρολό των 2 
τεμαχίων 

350 

17 
Φαράσι πλαστικό για εσωτερικούς χώρους με 
κοντάρι 

τεμάχιο 2 

18 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  
διαστάσεων 80χ110 cm 

Κιλά 90 

19 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 1 

20 
Σφουγγάρια καθαρισμού κουζίνας (συσκευασία 4 
τεμαχίων) 

τεμάχιο 14 

21 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό για 
τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , καθαρισμούς. 

τεμάχιο 30 

22 
Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό 
(συσκευασία των 30 τεμαχίων). 

τεμάχιο 100 

23 
Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

60 

24 Αντισηπτικό Διάλυμα χεριών των  1000ml τεμάχιο 20 
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ΟΜΑΔΑ 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ( Διεύθυνση Διοικητικών – ΚΕΠ ) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Καθαριστικό υγρό τζαμιών σε συσκευασία του ενός λίτρου,  να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του 
οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min. 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά στον καθαρισμό και να μην 
αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες 
ασφαλείας. 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. 

2. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, Να περιέχει διακριτικό άρωμα. Να διατίθενται σε οικονομική 
συσκευασία των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης οδηγίες προφύλαξης 
και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

3. Παχύρευστη κρέμα γενικής καθαριότητας τύπου “cif “ή ισοδύναμου, των 1250 ml. Να περιέχει διακριτικό 
άρωμα. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. 
αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

4. Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodiumchloride, θειϊκό άλας 
νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin άρωμα, κιτρικό οξύ. Να διατίθεται σε 
συσκευασία οικονομική των τεσσάρων (4) λίτρων. 

5. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι το οποίο να διατίθεται σε συσκευασία των επτακοσίων 
πενήντα (750ml) . Να περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 6-8, ειδική 
σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας.. Να 
φέρει σήμανση CE και 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. 

6. Σκούπα οικιακή, κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής, καλής κατασκευής, να μην μαδάει και να 
σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Η σκούπα πρέπει να φέρει σπείρωμα, ώστε να εφαρμόζει 
άριστα στο βιδωτού τύπου κοντάρι.   

7. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) σε συσκευασία των 4 λίτρων. 

8. Σφουγγαρίστρα τύπου wettex (jumbo), από βισκόζη, πολυεστέρα και πολυπροπυδένιο, με αντοχή στα 
αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια κατά την τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα. Μέγεθος μεγάλη. 

9. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου παχύρρευστη ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) σε συσκευασία των 4 
λίτρων. 

10. Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “wettex “ ή ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 
πακέτα των 20τεμαχίων,  σύνολο 40 τεμάχια. 

11. Πανάκια γενικής χρήσης με μικροίνες σε (συσκευασία 10 τεμαχίων). 

12. Αρωματικό καθαριστικό υγρό λεκάνης wc (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 
ml. Να φέρει σήµανση CE και να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 
91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

13. Γάντια ελαστικά, ανθεκτικά σε διάφορα νούμερα.  Νο 7 - 7 ½  – 8 – 8 ½-9, ζεύγος . 

14. Σφουγγαρίστρες τύπου wettex με κοντάρι,( το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε πλαστική επένδυση και 
βίδωμα ώστε να εφαρμόζει καλά στις σφουγγαρίστρες. Θα έχει μήκος 1,20-1,30.)  άριστης  ποιότητας 
από αναγεννημένη κυτταρίνη με πρώτη ύλη το ξύλο σε συνδυασμό  με ίνες βαμβακιού για την 
βελτίωση της απορροφητικής τους ικανότητας. Θα έχει βάρος 250 γρ. και  αντοχή στα αλκαλικά και 
όξινα καθαριστικά. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και  μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της. Θα 
πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 

15. Χαρτί υγείας ρολό, απαλό,  100% χαρτομάζα, χημικός μηχανικός πολτός, (σε συσκευασία των 8 τεμαχίων) 
με ελάχιστο βάρος έκαστου ρολού 130 γραμμαρίων και πιστοποίηση ISO 9001. 

16. Χαρτί κουζίνας ρολό σε επαγγελματική συσκευασία απορροφητικό με ελάχιστο βάρος έκαστου ρολού 800 
γραμμάρια  (περίπου 1,6 -1,8 Κγρ. /συσκευασία των 2 τεμαχίων ). 

17. Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και κοντάρι για εσωτερικούς χώρους. 

18. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα έχουν  διαστάσεις περίπου 80χ110 εκ. και για την αποφυγή 
σχισμάτων θα είναι περίπου 10 τεμάχια ανά κιλό ενώ θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 25 kgr 
περίπου. 
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19. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα για το 
στύψιμο της σφουγγαρίστρας. 

20. Σφουγγάρι καθαρισμού κουζίνας κίτρινο για το καθημερινό πλύσιμο όλων των σκευών (πιάτα, ποτήρια, 
κατσαρόλες, κτλ) η μία πλευρά θα είναι σκληρή. (συσκευασία 4 τεμαχίων). 

21. Οινόπνευμα των 70ο σε συσκευασία των 250 ml τουλάχιστον. 

22. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου – τουαλέτας διαστάσεων περίπου 46Χ56 εκ. συσκευασία των 30    
τεμαχίων σε ρολό. 

23. Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα. Αμφιδέξια, μη- αποστειρωμένα και μιας χρήσης. 
Σε κουτί συσκευασίας των 100 τεμαχίων και σε διάφορα μεγέθη. 

24. Αντισηπτικό-απολυμαντικό χεριών σε μορφή gel με 70% αλκοόλη σε συσκευασία του 1λίτρου. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και αριθμός έγκρισης από 
τον Ε.Ο.Φ 
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Ο Μ Α Δ Α   5   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ( Διεύθυνση Διοικητικών – ΚΕΠ ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  10-6634.0001 ,  Ποσό  5.112,64€ (με ΦΠΑ) 

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ       Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 1 λίτρου  

τεμάχιο 50 1,70 85,00 

2 
Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα (4 lt) 
. 

τεμάχιο 35 2,20 77,00 

3 
Παχύρευστη  Κρέμα  Γενικής  Καθαριότητας  

συσκευασία των         1250 ml 
τεμάχιο 30 1,50 45,00 

4 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt) τεμάχιο 15 3,20 48,00 

5 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml ) . τεμάχιο 13 1,20 15,60 

6 Σκούπες για εσωτερικούς χώρους χωρίς κοντάρια τεμάχιο 80 1,60 128,00 

7 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) τεμάχιο 20 2,00 40,00 

8 Σφουγγαρίστρα βιδωτή   wettex (τύπου JUMBO )  τεμάχιο 100 1,20 120,00 

9 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 4 lt  τεμάχιο 13 3,30 42,90 

10 
Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή 
ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 
πακέτα των 20 τεμαχίων ,σύνολο 40 τεμάχια 

τεμάχιο 13 19,00 247,00 

11 
Πανάκια γενικής χρήσης (συσκευασία 10 
τεμαχίων) 

τεμάχιο 2 2,50 5,00 

12 
Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 750 
ml 

τεμάχιο 130 1,20 156,00 

13 Γάντια ελαστικά Νο 7-71/2 – 8 – 81/2  τεμάχιο 60 1,30 78,00 

14 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με κοντάρι  τεμάχιο 4 3,00 12,00 

15 
 Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 150 
gr  

Ρολό των 8 
τεμαχίων 

440 3,50 1.540,00 

16  Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr.  
ρολό των 2 
τεμαχίων 

350 2,00 700,00 

17 
Φαράσι πλαστικό για εσωτερικούς χώρους με 
κοντάρι 

τεμάχιο 2 0,65 1,30 

18 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  
διαστάσεων 80χ110 cm 

Κιλά 90 1,60 144,00 

19 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 1 3,00 3,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

20 
Σφουγγάρια καθαρισμού κουζίνας (συσκευασία 4 
τεμαχίων) 

τεμάχιο 14 1,70 23,80 

21 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό για 
τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , καθαρισμούς. 

τεμάχιο 30 1,75 52,50 

22 
Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό 
(συσκευασία των 30 τεμαχίων). 

τεμάχιο 100 0,79 79,00 

23 
Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία 
των 100 
τεμαχίων 

60 4,00 240,00 

24 Αντισηπτικό Διάλυμα χεριών των  1000ml τεμάχιο 20 12,00 240,00 

Σύνολο           4.123,10 

Φ Π Α 24 %         989,54 

Συνολικό Ποσό       5.112,64 
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ΟΜΑΔΑ 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
                      ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ( Διεύθυνση Παιδείας-Κοινωνικής-ΚΕΦΟ ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      ΕΙΔΟΥΣ   

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1  Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr.  ρολό των 2 
τεμαχίων 

60 

2 Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 φύλων τεμάχιο 25 

3  Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 150 gr  Ρολό των 8 
τεμαχίων 

190 

4 Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό για 
τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , καθαρισμούς. 

τεμάχιο 25 

5 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) τεμάχιο 20 

6 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 4 lt τεμάχιο 30 

7 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 1 λίτρου  

τεμάχιο 35 

8 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα (4 lt) . τεμάχιο 33 

9 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt) τεμάχιο 35 

10 Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 750 ml τεμάχιο 50 

11 Σκούπες για εσωτερικούς χώρους χωρίς κοντάρια τεμάχιο 20 

12 Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

20 

13 Σκούπα οικιακή με κοντάρι τεμάχιο 12 

14 Σφουγγαρίστρα βιδωτή τύπου wettex με κοντάρι  τεμάχιο 12 

15 Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή ισοδύναμου 
διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 πακέτα των 
20τεμαχίων ,σύνολο 40 τεμάχια  

τεμάχιο 12 

16 Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (ρολό 10 
τεμαχίων) 75χ95 cm. 

τεμάχιο 90 

17  Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  
διαστάσεων 80χ110 cm 

Κιλά 30 

18 Σφουγγαρίστρα βιδωτή   wettex ανταλλακτικό  τεμάχιο 20 

19 Αντισηπτικό Διάλυμα χεριών 1000ml τεμάχιο 20 

20 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml )  τεμάχιο 40 

21 Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων (συσκευασία30 
τεμαχίων ) 

τεμάχιο 10 

22 Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό 
(συσκευασία των 30 τεμαχίων). 

τεμάχιο 70 

23 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 6 
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ΟΜΑΔΑ 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  (Διεύθυνση Παιδείας-Κοινωνικής-ΚΕΦΟ) 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Χαρτί κουζίνας ρολό σε επαγγελματική συσκευασία απορροφητικό με ελάχιστο βάρος έκαστου ρολού 
800 γραμμάρια  (περίπου 1,6 -1,8 Κγρ. /συσκευασία των 2 τεμαχίων ). 

2. Χαρτοπετσέτες εστιατορίου λευκές των 100 φύλλων μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής .  
3. Χαρτί υγείας ρολό, απαλό,  100% χαρτομάζα, χημικός μηχανικός πολτός, (σε συσκευασία των 8 

τεμαχίων) με ελάχιστο βάρος έκαστου ρολού 130 γραμμαρίων και πιστοποίηση ISO 9001. 
4. Οινόπνευμα των 70ο σε συσκευασία των 250 ml τουλάχιστον. 
5. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) σε συσκευασία των 4 λίτρων. 
6. Υγρό απορρυπαντικό χλωρίου παχύρρευστη ( διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου ) σε συσκευασία 

των 4 λίτρων. 
7. Καθαριστικό υγρό τζαμιών σε συσκευασία του ενός λίτρου,  να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του 

οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min. 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά στον καθαρισμό και να μην 
αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες 
ασφαλείας. 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. 

8. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, Να περιέχει διακριτικό άρωμα. Να διατίθενται σε οικονομική 
συσκευασία των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης οδηγίες προφύλαξης 
και αρ. αδείας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

9. Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodiumchloride, θειικό 
άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin άρωμα, κιτρικό οξύ. Να 
διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των τεσσάρων (4) λίτρων. 

10. Αρωματικό καθαριστικό υγρό λεκάνης wc (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 
ml. Να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα µε τις τιμές που δίνονται στην 
οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

11. Σκούπα οικιακή, κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής, καλής κατασκευής, να μην μαδάει 
και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Η σκούπα πρέπει να φέρει σπείρωμα, ώστε να 
εφαρμόζει άριστα στο βιδωτού τύπου κοντάρι.   

12. Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα. Αμφιδέξια, μη- αποστειρωμένα και μιας 
χρήσης. Σε κουτί συσκευασίας των 100 τεμαχίων και σε διάφορα μεγέθη. 

13. Σκούπα οικιακή  με κοντάρι, κατασκευασμένη από πλαστικό υψηλής αντοχής, καλής κατασκευής, να 
μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη. Η σκούπα πρέπει να φέρει σπείρωμα, 
ώστε να εφαρμόζει άριστα στο βιδωτού τύπου κοντάρι.  Το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε πλαστική 
επένδυση και βίδωμα. Το  μήκους του θα είναι 1,20-1,30. 

14. Σφουγγαρίστρες τύπου wettex με κοντάρι,( το κοντάρι θα είναι μεταλλικό µε πλαστική επένδυση και 
βίδωμα ώστε να εφαρμόζει καλά στις σφουγγαρίστρες. Θα έχει μήκος 1,20-1,30.)  άριστης  
ποιότητας από αναγεννημένη κυτταρίνη με πρώτη ύλη το ξύλο σε συνδυασμό  με ίνες βαμβακιού για 
την βελτίωση της απορροφητικής τους ικανότητας. Θα έχει βάρος 250 γρ. και  αντοχή στα αλκαλικά 
και όξινα καθαριστικά. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και  μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης 
της. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 

15. Πετσέτα καθαρισμού, απορροφητική τύπου “wettex “ ή ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 
πακέτα των 20τεμαχίων,  σύνολο 40 τεμάχια. 

16. Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (10 τεμαχίων) γενικής χρήσης (μεσαίες) διαστάσεων περίπου 
75χ95 εκ. σε ρολό των δέκα τεμαχίων με κορδόνι.  

17. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα έχουν  διαστάσεις περίπου 80χ110 εκ. και για την αποφυγή 
σχισμάτων θα είναι περίπου 10 τεμάχια ανά κιλό ενώ θα είναι συσκευασμένοι σε δέματα των 25 kgr 
περίπου. 

18. Σφουγγαρίστρες τύπου wettex ανταλλακτικό άριστης  ποιότητας με ίνες βαμβακιού για την βελτίωση 
της απορροφητικής τους ικανότητας. Θα έχει βάρος 250 γρ. και  αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 
καθαριστικά. Να έχει μεγάλη απορροφητικότητα και  μην αφήνει χνούδια κατά τη χρήσης της. Θα 
πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι. 
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19. Αντισηπτικό-απολυμαντικό χεριών σε μορφή gel με 70% αλκοόλη σε συσκευασία του 1λίτρου. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και αριθμός έγκρισης 
από τον Ε.Ο.Φ. 

20. Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι το οποίο να διατίθεται σε συσκευασία των 
επτακοσίων πενήντα (750ml) . Να περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%, 6-
8, ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες 
ασφαλείας.. Να φέρει σήμανση CE και 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. 

21. Ταμπλέτες πλυντηρίου  πιάτων για πλύσιμο σε συσκευασία των τριάντα τεμαχίων (30), ειδική 
σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. 
Να φέρει σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής 
ένωσης. 

22. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου – τουαλέτας διαστάσεων περίπου 46Χ56 εκ. συσκευασία των 30    
τεμαχίων σε ρολό. 

23. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και αποσπώμενο εξάρτημα 
για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας. 
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Ο Μ Α Δ Α   6  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  (Διεύθυνση Παιδείας-Κοινωνικής-ΚΕΦΟ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ΚΑ  15-6634 ,  Ποσό  2.917,91€ (με ΦΠΑ) 

 
Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ       Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 
 Χαρτί κουζίνας σε συσκευσια των 2 
κgr.  

ρολλό των 2 
τεμαχιών 

60 2,00 120,00 

2 
Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 
φύλων 

τεμάχιο 25 0,60 15,00 

3 
 Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ 
ρολών) των 150 gr  

Ρολλό των 8 
τεμαχιών 

190 3,50 665,00 

4 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισυπτικό 
για τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , 
καθαρισμούς. 

τεμάχιο 25 1,75 43,75 

5 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) τεμάχιο 20 2,00 40,00 

6 
Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε 
πλαστική φιάλη 4 lt 

τεμάχιο 30 3,30 99,00 

7 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε 
πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 1 
λίτρου  

τεμάχιο 35 1,70 59,50 

8 
Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με 
αρωμα (4 lt) . 

τεμάχιο 33 2,20 72,60 

9 
Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό 
δοχείο (4 lt) 

τεμάχιο 35 3,20 112,00 

10 
Αρωματικό υγρό καθαρισμού για 
W.C. των 750 ml 

τεμάχιο 50 1,20 60,00 

11 
Σκούπες για εσωτερικούς χώρους 
χωρίς κοντάρια 

τεμάχιο 20 1,60 32,00 

12 
Γάντια ελαστικα  μιας χρήσης 
ελαφρώς πουδραρισμένα 

Συσκευασία 
των 100 
τεμαχίων 

20 4,00 80,00 

13 Σκούπα οικιακή με κοντάρι τεμάχιο 12 3,00 36,00 

14 
Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με 
κονταρι  

τεμάχιο 12 3,00 36,00 

15 

Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  
ή ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 
εκατ  για 2 πακετα των 20τεμαχίων 
,σύνολο 40 τεμαχια  

τεμάχιο 12 19,00 228,00 

16 
Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, 
(ρολό 10 τεμαχίων) 75χ95 cm. 

τεμάχιο 90 1,50 135,00 

17 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί 
μαύροι  διαστάσεων 80χ110 cm 

κιλά 30 1,60 48,00 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

18 
Σφουγγαρίστρα βιδωτή   wettex 
ανταλλακτικό  

τεμάχιο 20 2,00 40,00 

19 Αντισηπτικό Διάλυμα χεριών 1000ml τεμάχιο 20 12,00 240,00 

20 
Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 
ml ) . 

τεμάχιο 40 1,20 48,00 

21 
Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων 
(συσκευασία30 τεμαχίων ) 

τεμάχιο 10 7,00 70,00 

22 
Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου 
ρολό (συσκευασία των 30 τεμαχίων). 

τεμάχιο 70 0,79 55,30 

23 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 6 3,00 18,00 

Σύνολο           2.353,15 

Φ Π Α 24 %         564,76 

Συνολικό Ποσό       2.917,91 

 
 

Πέραμα 24 Μαΐου  2019. 

          

      

            Συντάχθηκε               Ελέγχθηκε    Θεωρήθηκε 

       Προϊστάμενος Τμήματος   Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

           Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων         Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 

 
 

 
 

 

Κεπεσίδης Στυλιανός         Υποθέσιμος Κων/νος   Μουστάκης  Απόστολος 

                       Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  Δρ. Χημικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – 

Σάκων απορριμμάτων»  2019 

Αρ. Μελέτης  8 /2019 

 

                             Αριθμ. Μελέτης:   14 /2014 
 

 

  

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο – 
Αντικείμενο της παρούσης 
 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια Σάκων, ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Περάματος για το έτος 2019. 

Το συνολικό ύψος της δαπάνης της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 28.687,70 € χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%  6.885,05 €  η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί και θα επιβαρύνει τους   

 

ΚΑ  20-6635.0003    ποσού    3.647,21 €  (με ΦΠΑ) 
     ΚΑ  20-6635.0002   ποσού    9.920,00 € (με ΦΠΑ) 
     ΚΑ  35-6635.0001  ποσού     1.984,00€ (με ΦΠΑ) 
     ΚΑ  61-6634   ποσού   11.990,99€ (με ΦΠΑ) 
     ΚΑ  10-6634.0001  ποσού      5.112,64 € (με ΦΠΑ) 
     ΚΑ  15-6634   ποσού      2.917,91 € (με ΦΠΑ) 
 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (Α Αναμόρφωση )του Δήμου Περάματος, στους οποίους έχουν 

προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις  και το  συνολικό ποσό με το ΦΠΑ είναι 35.572,75 
Ευρώ 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016  με συνοπτικό 

διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συμφέρουσα τιμή  στο σύνολο των ειδών όλων των 
ομάδων  ή και ξεχωριστά στις ομάδες 1,4,5,6  μαζί  η για τις ομάδες 2,3 των προς προμήθεια ειδών . 
 
 
Άρθρο 2ο    
 
Ισχύουσες διατάξεις 
 
Για την διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 
1. Ο Ν 4412 /2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Ο Ν. 3548 /07 «Περί καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό 
τύπο και άλλες διατάξεις» 
3. Η Π1/3305/2010 ΦΕΚ1789-Β-2010 του ΥΠ.ΑΝ με τίτλο «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 ( παρ. 5, 12, 
13 και 16) του Ν.2286/95». 
4. Ο Ν. 3463/06 ΦΕΚ Α 114/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
5. Ο Ν. 3852/10  ΦΕΚ 87 Α’ / 7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο     
Συμβατικά στοιχεία 
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Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 
α) Τεχνική Έκθεση. 
β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
δ) Οικονομική προσφορά. 
ε) Σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Τρόπος εκτέλεσης 
 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορές Ενιαία ή και χωριστά  για τις, 
 

1) ομάδες 2,3 των προμηθευομένων ειδών   
2) και τις ομάδες 1,4,5,6 μαζί.  
 

υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται και όλη η προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό ποσότητα της 
κάθε ομάδας των προμηθευομένων ειδών, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθ. 8/2019 μελέτη 
του Δήμου Περάματος. 
 

 

Ανάδοχος  αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη συμφερότερη τιμή συνολικά σε όλες τις ομάδες  ή 
για ξεχωριστές προσφορές στις ομάδες 1,4,5,6 μαζί ή στις ομάδες 2,3  ο προσφέρων την χαμηλότερη 
συμφερότερη τιμή αντίστοιχα. 
Η απόφαση κατακύρωσης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περάματος. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5 
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά 
πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα με το αντικείμενο της προμήθειας. Η 
συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή όλων των 
όρων από τους ενδιαφερόμενους. 
ΑΡΘΡΟ 6 
Υποβολή προσφορών 
Κάθε προμηθευτής μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά, είτε για το σύνολο της 
προμηθείας είτε για  τμήμα αυτής (ομάδα). 
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των αντίστοιχων ποσοτήτων ανά ομάδα σύμφωνα με τη μελέτη 
της προμήθειας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θεωρείται ότι ισχύουν χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
Αποσφράγιση , αξιολόγηση προσφορών και ανακήρυξη μειοδότη 
Η αποσφράγιση, ο έλεγχος κα η αξιολόγηση των  προσφορών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας 
& αξιολόγησης διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016 όπως αυτή έχει οριστεί.   
ΑΡΘΡΟ 9 
Ανακοίνωση κατακύρωσης – Σύμβαση – Παράταση 
Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται, όπως 
ο νόμος ορίζει από την σχετική κοινοποίηση σε αυτόν, να προσέλθει στο Δήμο Περάματος για την υπογραφή 
των αντίστοιχων συμβάσεων. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για χρονικό 
διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο πλευρών με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασής της, υπέρβαση του αντίστοιχου ποσού της 
ομάδας και συνολικά της μελέτης της προμήθειας και ούτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Παράδοση – Παραλαβή 
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Ο ανάδοχος της προμήθειας οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λάβει τη σχετική εντολή να προβεί 
άμεσα στην παράδοση των παραγγελθέντων ποσοτήτων για κάθε είδος της προμήθειας στις εγκαταστάσεις 
της υπηρεσίας. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται κάθε φορά από την αρμόδια ορισμένη επιτροπή  
παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας 
είναι ακατάλληλο, ο προμηθευτής οφείλει να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω 
επιβάρυνση της υπηρεσίας και να συμμορφωθεί με όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσης. 
Η παράδοση της προμήθειας και οι παραλαβές των ειδών θα γίνουν από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά και 
σε συνεννόηση με το γραφείο προμηθειών, η παραγγελία μπορεί να γίνει και τμηματικά. 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Τρόπος πληρωμής 
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευμένων ειδών κάθε φορά θα γίνεται μετά την παραλαβή τους, με την 
έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από τον Δήμο Περάματος αφού προηγουμένως 
προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη νομιμότητα 
της δαπάνης . Οι νόμιμες κρατήσεις όπως ορίζονται από την νομοθεσία βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση 
διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης, οι 
συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες 
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  
 

Πέραμα  24   Μαΐου  2019. 
  
           Ελέγχθηκε     Θεωρήθηκε 

  Προϊστάμενος Τμήματος   Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  
     Συντάχθηκε             Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων        Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 
 
 
Κεπεσίδης Στυλιανός         Υποθέσιμος Κων/νος      Μουστάκης  Απόστολος 

             Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.     Δρ. Χημικός Μηχανικός 
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Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων, σαρώθρων κλπ                     έτους   2019 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                                                                                             «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Ημερομηνία:  

……./……../2019                                                                       Σάκων απορριμμάτων» 
                                                                                                                           Αρ. Μελέτης     8  /2019 
ΟΜΑΔΑ  1 :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   20-6635.0003   

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή ισοδύναμου 
διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 πακέτα των 20τεμαχίων  

τεμάχιο 5   

2  Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr.  ρολλό των 2 
τεμαχίων 

50   

3 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 1250 ml  τεμάχιο 50   

4 Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό (συσκευασία των 
30 τεμαχίων). 

τεμάχιο 20   

5 Κτένες με αποσπώμενο κοντάρι τύπου cardena ή ισοδύναμου τεμάχιο 7   

6 Σκούπα οικιακή με κοντάρι ξύλινο τεμάχιο 200   

7 Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς πουδραρισμένα Συσκευασία 
των 100 
τεμαχίων 

10   

8 Φτυάρι οικοδομής στρογγυλό τύπου  με στειλιάρι  τεμάχιο 5   

9  Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 150 gr  τεμάχιο 20   

10 Φαράσι πλαστικό για εξωτερικούς χώρους με κοντάρι 
(ενισχυμένο πλαστικό) 

τεμάχιο 80   

11 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  (wettex) με κοντάρι  τεμάχιο 20   

12 Τσουγκράνα με 12 δόντια και ξύλινο κοντάρι τεμάχιο 5   

13 Τσάπες  με στειλιάρι τεμάχιο 5   

14 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt) τεμάχιο 30   

15 Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 750 ml τεμάχιο 20   

16 Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 
1 λίτρου  

τεμάχιο 20   

17 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 10   

18 Υγρό γενικού καθαρισμού τύπου swaz ή ισοδύναμου (4 lt) τεμάχιο 10   





34 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων, σαρώθρων κλπ                     έτους   2019 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

19 Σχοινί πάχους 4 mm μέτρα 200   

20 Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό για τραυματισμούς,  

απολυμάνσεις , καθαρισμούς. 

τεμάχιο 10   

21 Κοντάρια βιδωτά για Σκούπα  μεταλλικό με πλαστική 
επίστρωση 

τεμάχιο 100   

22 Πιρούνες σιδερένιες με κοντάρι ξύλινο  τεμάχιο 5   

23 Ξύστρες με κοντάρι τεμάχιο 5   

24 Σκούπες οικοδομής με κοντάρι ξύλινο τεμάχιο 30   

25 Σκεπάρνια με στειλιάρι τεμάχιο 5   

26 Λάστιχο ποτίσματος  των 30 μέτρων τεμάχιο των 30 
μέτρων 

2   

27 Σκούπες ψάθινη με κοντάρι ξύλινο τεμάχιο 30   

28 Σκάλα αλουμινίου με 5+1 σκαλοπάτια τεμάχιο 1   

Σύνολο            

Φ Π Α 24 %          

Συνολικό Ποσό        
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Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων, σαρώθρων κλπ                     έτους   2019 
 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                                                                                             «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Ημερομηνία:  

……./……../2019                                                                       Σάκων απορριμμάτων» 

ΟΜΑΔΑ  2      Σακούλες Απορριμμάτων  Βαρέως Τύπου                    Αρ. Μελέτης    8   /2019 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   ΚΑ  20-6635.0002 

 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  

διαστάσεων 80χ110 cm 
Κιλά 4.000   

2 
Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  

διαστάσεων 65χ85 cm 
Κιλά 1.000   

Σύνολο  

Φ Π Α 24%  

Συνολικό Ποσό        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 





36 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων, σαρώθρων κλπ                     έτους   2019 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                                                                                             «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Ημερομηνία:  

……./……../2019                                                                       Σάκων απορριμμάτων» 

ΟΜΑΔΑ  3      Σακούλες Απορριμμάτων  Βαρέως Τύπου                    Αρ. Μελέτης    8   /2019 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   ΚΑ  35-6635.0001 

 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  

διαστάσεων 80χ110 cm 
Κιλά 700   

2 
Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  

διαστάσεων 65χ85 cm 
Κιλά 300   

Σύνολο  

Φπα 24%  

Συνολικό Ποσό        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





37 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων, σαρώθρων κλπ                     έτους   2019 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                                                                                             «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Ημερομηνία:  

……./……../2019                                                                       Σάκων απορριμμάτων» 

ΟΜΑΔΑ  4   Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Και Ευπρεπισμού    Αρ. Μελέτης   8 /2019 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   ΚΑ  61-6634 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 1250 ml λίτρα 110   

2 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) λίτρα 52   

3 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα (4 lt) . τεμάχιο 75   

4 
Υγρό κρεμοσάπουνο αντιβακτηριδιακό σε πλαστικό 
δοχείο (4 lt) ,  ανά τεμάχιο 

τεμάχιο 35   

5 Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 130 gr τεμάχιο 220   

6 Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr. τεμάχιο 150   

7 Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 φύλων τεμάχιο 130   

8 
Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (ρολό 10 τεμαχίων) 
75χ95 cm. 

τεμάχιο 270   

9 
Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό 
(συσκευασία των 30 τεμαχίων). 

τεμάχιο 220   

10 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότ.  1 λίτρου 

τεμάχιο 30   

11 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων των 10 lt τεμάχιο 13   

12 
Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων (συσκευασία 30 
τεμαχίων ) 

τεμάχιο 40   

13 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml ) . τεμάχιο 50   

14 Φαράσι πλαστικό για εσωτερικούς χώρους με κοντάρι τεμάχιο 40   

15 Χαρτομάντιλα Γραφείου των 100 φύλλων τεμάχιο 650   

16 Σκούπες για εσωτερικούς χώρους με κοντάρια τεμάχιο 60   

17 
Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή ισοδύναμου 
διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 πακέτα των 
20τεμαχίων,σύνολο 40 τεμάχια 

2 πακέτα των 20 
τεμαχίων 

17   

18 
Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 750ml αντιβακτηριδιακό, εξοπλισμένο 
με δοσομετρική αντλία. 

τεμάχιο 35   

19 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με κοντάρι  τεμάχιο 80   

20 
Σακούλες Τροφίμων Μεσαίο  Μέγεθος  συσκευασία 
των 50 τεμαχίων 

τεμάχιο 60   





38 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων, σαρώθρων κλπ                     έτους   2019 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

21 
Σακούλες Τροφίμων Μεγάλο  Μέγεθος  συσκευασία 
των 50 τεμαχίων 

τεμάχιο 25   

22 Υγρό πλυντηρίου ρούχων 48 μεζούρες τεμάχιο 85   

23 Σφουγγάρια κουζίνας 1 συσκευασία των 4 τεμαχίων 
συσκευασία των 

4 τεμαχίων 
130   

24 
Σύρμα Κουζίνας πράσινο κομμάτια σε φύλλα 
(15χ15cm) 

συσκευασία των 
2 τεμαχίων 

70   

25 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  διαστάσεων 
80χ110 cm 

Κιλά 80   

26 Ποτήρια χάρτινα μίας χρήσεως  250ml  (50 τεμαχίων) 
Συσκευασία 50  

τεμ. 
37   

27 
Πιάτα  Μίας  Χρήσεως χάρτινα 23 εκ. συσκευασία των 
20 τεμαχίων 

Συσκευασία 20  
τεμ. 

75   

28 
Παχύρευστη  Κρέμα  Γενικής  Καθαριότητας  
συσκευασία των         1250 ml 

τεμάχιο 40   

29 
Πανάκια  Γενικής  Χρήσης  συσκευασία των 10 
τεμαχίων με μικροινες 

Συσκευασία 10 
τεμ  

26   

30 Μωρομάντιλα  (των 72  φύλλων) τεμάχιο 830   

31 Μεμβράνη  Τροφίμων  100 Μέτρα τεμάχιο 20   

32 Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων συσκευασία  4 λίτρων τεμάχιο 57   

33 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 18   

34 
Αποσκληρυντικό  Πλυντηρίου  Ρούχων (1 χ 30 
ταμπλέτες) 

Συσκευασία 30 
τεμ  

20   

35 
Αντικολλητικό  Χαρτί  Μαγειρέματος  συσκευασία των 
8 μέτρων 

τεμάχιο 49   

36 Αλουμινόχαρτο  σε ρολό συσκευασία των 40 μέτρων τεμάχιο 24   

37 Αφαιρετικό Αλάτων  Πλυντηρίου  Πιάτων  1 Κγρ τεμάχιο 12   

38 Γάντια ελαστικά Νο 7-7 1/2 – 8 – 8 1/2 τεμάχιο 60   

39 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό  για 
τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , καθαρισμούς. 

τεμάχιο 45   

40 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  4lt ) . τεμάχιο 72   

41 Αντιβακτηριδιακό υγρό καθαρισμού σε σπρέι 1lt τεμάχιο 40   

42 
Γάντια ελαστικα  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία των 
100 τεμαχίων 

90   

43 Στεγνωτικό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων των 
10 λίτρων 

λίτρα 12   

44 
Υγρό γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων 10ltr 

τεμάχιο των 10 
ltr 

8   

45 
Λάστιχο ποτίσματος  των 30 μέτρων με εξαρτήματα 

τεμάχιο των 30 
μέτρων 

2   





39 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων, σαρώθρων κλπ                     έτους   2019 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

46 Κάδος απορριμάτων inox μικρός 5 ltr για τουαλέτα με 
καπάκι ανοιγόμενο με το πόδι 

τεμάχιο των 5 ltr 12   

47 Κάδος απορριμάτων inox μεγάλος  με καπάκι 
ανοιγόμενο με το πόδι 

τεμάχιο των 25 
ltr 

4   

48 
Πιγκάλ τουλέτας inox 

τεμάχιο 12   

49 
Καθαριστικό φούρνου σε σπρέι των 750ml 

τεμάχιο των 
750ml 

40   

50 
Καθαριστικό για άλατα μπάνιου σε σπρέι 750ml 

τεμάχιο 40   

51 
Αποφρακτικό σωληνώσεων του 1ltr 

τεμάχιο 40   

52 
Μπαταρίες αλκαλικές 2Α (1χ4) 

Συσκευασία των 
4 τεμαχίων 

20   

53 
Μπαταρίες αλκαλικές 3Α (1χ4) 

Συσκευασία των 
4 τεμαχίων 

20   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ  





40 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Σάκων, σαρώθρων κλπ                     έτους   2019 
 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  

ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                                                                                             «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – Ημερομηνία:  

……./……../2019                                                                       Σάκων απορριμμάτων» 
 

ΟΜΑΔΑ  5 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Και Ευπρεπισμού    Αρ. Μελέτης   8  /2019 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   ΚΑ  10-6634.0001 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό δοχείο 
χωρητικότητας 1 λίτρου  

τεμάχιο 50   

2 Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με άρωμα (4 lt)  τεμάχιο 35   

3 
Παχύρευστη  Κρέμα  Γενικής  Καθαριότητας  
συσκευασία των         1250 ml 

τεμάχιο 30   

4 Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο (4 lt) τεμάχιο 15   

5 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml ) . τεμάχιο 13   

6 Σκούπες για εσωτερικούς χώρους χωρίς κοντάρια τεμάχιο 80   

7 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) τεμάχιο 20   

8 Σφουγγαρίστρα βιδωτή   wettex (τύπου JUMBO )  τεμάχιο 100   

9 Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική φιάλη 4 lt  τεμάχιο 13   

10 
Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή 
ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 2 
πακέτα των 20 τεμαχίων ,σύνολο 40 τεμάχια 

τεμάχιο 13   

11 
Πανάκια γενικής χρήσης (συσκευασία 10 
τεμαχίων) 

τεμάχιο 2   

12 
Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. των 750 
ml 

τεμάχιο 130   

13 Γάντια ελαστικά Νο 7-71/2 – 8 – 81/2  τεμάχιο 60   

14 Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με κοντάρι  τεμάχιο 4   

15 
 Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) των 150 
gr  

Ρολό των 8 
τεμαχίων 

440   

16  Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία των 2 κgr.  
ρολό των 2 
τεμαχίων 

350   

17 
Φαράσι πλαστικό για εσωτερικούς χώρους με 
κοντάρι 

τεμάχιο 2   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

18 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  
διαστάσεων 80χ110 cm 

Κιλά 90   

19 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 1   

20 
Σφουγγάρια καθαρισμού κουζίνας (συσκευασία 4 
τεμαχίων) 

τεμάχιο 14   

21 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισηπτικό για 
τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , καθαρισμούς. 

τεμάχιο 30   

22 
Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου ρολό 
(συσκευασία των 30 τεμαχίων). 

τεμάχιο 100   

23 
Γάντια ελαστικά  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία 
των 100 
τεμαχίων 

60   

24 Αντισηπτικό Διάλυμα χεριών των  1000ml τεμάχιο 20   

Σύνολο            

Φ Π Α 24 %          

Συνολικό Ποσό        
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                ΠΡΟΣ ΤΟΝ  

ΤΗΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                             ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)                                       Επιτροπή Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

                                                                                             «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού – 

Ημερομηνία:  ……./……../2019                                                                       Σάκων απορριμμάτων» 

ΟΜΑΔΑ  6 Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Και Ευπρεπισμού    Αρ. Μελέτης   8  /2019 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :   ΚΑ  10-6634.0001 
 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

1  Χαρτί κουζίνας σε συσκευσια των 2 κgr.  
ρολλό των 2 
τεμαχιών 

60   

2 Χαρτοπετσέτα εστιατορίου των 100 φύλων τεμάχιο 25   

3 
 Χαρτί υγείας απαλό (των οκτώ ρολών) 
των 150 gr  

Ρολλό των 8 
τεμαχιών 

190   

4 
Οινόπνευμα 70 βαθμών αντισυπτικό για 
τραυματισμούς,  απολυμάνσεις , 
καθαρισμούς. 

τεμάχιο 25   

5 Χλωρίνη υγρή (συσκευασία 4  lt ) τεμάχιο 20   

6 
Υγρό χλώριο παχύρρευστη σε πλαστική 
φιάλη 4 lt 

τεμάχιο 30   

7 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε πλαστικό 
δοχείο χωρητικότητας 1 λίτρου  

τεμάχιο 35   

8 
Υγρό γενικού καθαρισμού δοχείο με 
αρωμα (4 lt) . 

τεμάχιο 33   

9 
Υγρό κρεμοσάπουνο σε πλαστικό δοχείο 
(4 lt) 

τεμάχιο 35   

10 
Αρωματικό υγρό καθαρισμού για W.C. 
των 750 ml 

τεμάχιο 50   

11 
Σκούπες για εσωτερικούς χώρους χωρίς 
κοντάρια 

τεμάχιο 20   

12 
Γάντια ελαστικα  μιας χρήσης ελαφρώς 
πουδραρισμένα 

Συσκευασία 
των 100 
τεμαχίων 

20   

13 Σκούπα οικιακή με κοντάρι τεμάχιο 12   

14 
Σφουγγαρίστρα βιδωτή  wettex με 
κοντάρι  

τεμάχιο 12   

15 

Πετσέτα καθαρισμού τύπου  wettex  ή 
ισοδύναμου διαστάσεων 20χ28 εκατ  για 
2 πακετα των 20τεμαχίων ,σύνολο 40 
τεμάχια  

τεμάχιο 12   

16 
Σάκοι απορριμμάτων με κορδόνι, (ρολό 
10 τεμαχίων) 75χ95 cm. 

τεμάχιο 90   

17 
 Σάκοι απορριμμάτων πλαστικοί μαύροι  
διαστάσεων 80χ110 cm 

κιλά 30   
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟ                           
σε   € 

18 
Σφουγγαρίστρα βιδωτή   wettex 
ανταλλακτικό  

τεμάχιο 20   

19 Αντισηπτικό Διάλυμα χεριών 1000ml τεμάχιο 20   

20 Υγρό καθαρισμού πιάτων ( των  750 ml ) τεμάχιο 40   

21 
Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων 
(συσκευασία30 τεμαχίων ) 

τεμάχιο 10   

22 
Σάκοι  απορριμμάτων wc ή γραφείου 
ρολό (συσκευασία των 30 τεμαχίων). 

τεμάχιο 70   

23 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμάχιο 6   

Σύνολο            

Φ Π Α 24 %          

Συνολικό Ποσό        

 




