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ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 6/2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ & ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Φορέας ΚΑ Δαπανών Διαθέσιμη Πίστωση
για το έτος 2018

Εκτιμώμενη Αξία
Σύμβασης

(χωρίς ΦΠΑ)

Εκτιμώμενη Αξία
Σύμβασης
(με ΦΠΑ)

Δήμος Λαυρεωτικής 10-6634 15.000,00 € 32.099,22 € 39.803,03 €

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’
Δήμου Λαυρεωτικής

60-6634.001
60-6634.002
15-6634.002
15-6634.001
15-6635

12.763,92 €
1.516,17 €

561,10 €
1.000,00 €
4.000,00 €

17.395,17 € 21.570,01 €

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’
Δήμου Λαυρεωτικής

15-6634
15-6635

4.000,00 €
1.000,00 €

10.394,70 € 12.889,43 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ: 59.889,09 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%:  74.262,47 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων
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Τ ε χ ν ι κ ή  Έ κ θ ε σ η

 Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και

ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ»

και «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμού δαπάνης 74.262,47 ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως του

ποσού της σύμβασης (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο).

Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016.

Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4  της από 12-12-2012  Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄

18), τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διενέργεια συνοπτικού

διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας,  στις

τιμές της μελέτης.

Κύρια προϋπόθεση είναι ότι τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως

ορίζονται στην παρούσα, θα είναι προϊόντα εγκεκριμένων εταιριών 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 νομοθεσία και την Ε.Ε.

Τα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής αποθήκευσή τους,

να αποφεύγονται οι παραμορφώσεις τους στις καιρικές μεταβολές, να είναι απρόσβλητα στα

χημικά και στις κρούσεις.

Αποκλείονται τα προϊόντα ανωμάλου χρώματος -  οσμής,  σε συσκευασίες με ρύπους,  σχισμένες ή

φθαρμένες ή παραμορφώσεις χάρτινης ή πλαστικής συσκευασίας.

Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά.  Κάθε φορέας θα αποθηκεύει σε

ξεχωριστό χώρο τα προμηθευόμενα είδη και θα έχει την απόλυτη ευθύνη της σωστής διαχείρισης



αυτών.

Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς:

- Του Δήμου Λαυρεωτικής στον ΚΑ 10-6634 «προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»

- Του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ»  στους ΚΑ:  60-6634.001  «προμήθεια ειδών καθαριότητας για τους

παιδικού σταθμούς», 60-6634.002 «προμήθεια ειδών καθαριότητας για ΚΗΦΗ», 15-6634.002

«προμήθεια ειδών καθαριότητας για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», 15-6634.001 «προμήθεια

ειδών καθαριότητας &  ευπρεπισμού»,  15-6635  «προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

καθαριότητας»

- Του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ»  στους ΚΑ:  15-6634  «προμήθεια ειδών καθαριότητας &  ευπρεπισμού»,

15-6635 «προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας»

οικονομικού έτους 2018  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την

31/12/2018, καθώς και τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2019 για το χρονικό διάστημα από

01/01/2019 έως και τη λήξη της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία

ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας,  αλλά για το σύνολο των

ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της

παρούσας.

ΟΜΑΔΑ 1: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ 2: ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

ΟΜΑΔΑ 3: ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Λαυρεωτικής. Θα συναφθούν ξεχωριστές συμβάσεις με κάθε φορέα.

Λαύριο 08.03.2018
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 Γεωλόγων

Θεωρήθηκε
Λαύριο 08.03.2018

Η αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV Μ.Μ. ΠΟΣOTΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

1. Αποφρακτικό νιπτήρων σε σκόνη, ζεστό νερό, (σε
συσκευασία των 100gr)

39830000-9 Τεμάχιο 10 0,80
8,00

2. Αποσμητικό χώρου σε spray των 300ml 39811100-1 Τεμάχιο 4 2,30 9,20

3. Βενζίνη καθαρισμού λευκή (συσκευασία 450-500ml) 09132000-3 Τεμάχιο 5 1,40 7,00

4. Γάντια latex μιας χρήσεως λευκό, μέγεθος Μ, L, XL
(συσκευασία των 100 τεμαχίων)

33141420-0 Κουτί 50 5,51 275,50

5. Εντομοκτόνο σε spray 300 ml, για μύγες, οικιακής
χρήσης, άοσμο

24452000-7 Τεμάχιο 2 2,87 5,74

6. Εντομοκτόνο σε spray 300ml, για κατσαρίδες, οικιακής
χρήσης, άοσμο

24452000-7 Τεμάχιο 2 3,38 6,76

7. Κάλυκας πλαστικός για επαγγελματικές ραφτές
σφουγγαρίστρες

39224300-1 Τεμάχιο 20 2,20 44,00

8. Κουβάς πλαστικός με στίφτη και 1 κάδο
σφουγγαρίσματος, χωρητικότητας 12lt

39224330-0 Τεμάχιο 10 5,78 57,80

9. Καρότσι σφουγγαρίσματος πλαστικό, μονό με πρέσα
και φρένο, χωρητικότητας 30lt

39224330-0 Τεμάχιο 8 75,00 600,00

10. Κοντάρι αλουμινίου για σφουγγαρίστρα – σκούπα
οικιακή, μήκους 1,30m

39224300-1 Τεμάχιο 50 2,10 105,00

11. Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ (σε συσκευασία των 4
τεμαχίων)

31411000-0 Πακέτο 20 2,80 56,00

12. Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ (σε συσκευασία των 4
τεμαχίων)

31411000-0 Πακέτο  30 3,15 94,50

13. Μωρομάντηλα μίας χρήσης (σε συσκευασία των 72
φύλλων)

33750000-2 Τεμάχιο 40 2,63 105,20

14. Ξεσκονόπανο καθαρισμού με μικροϊνες, (σε
συσκευασία 6 τεμαχίων)

39525100-9 Πακέτο  5 6,99 34,95

15. Ξύστρα δαπέδου με λαβή, ξυράφι 10cm και
προστατευτικό κάλυμμα

39224300-1 Τεμάχιο 10 3,90 39,00

16. Οινόπνευμα φωτιστικό (συσκευασία 350 – 400ml) 24322500-2 Τεμάχιο 5 1,00 5,00

17. Οινόπνευμα αλκοολούχος λοσιόν 95o (συσκευασία
350ml)

24322500-2 Τεμάχιο 5 2,80 14,00

18. Πετσέτα απορροφητική καθαρισμού τύπου wettex ή
ισουδύναμου Νο3

39525800-6 Τεμάχιο 90 1,05 94,50

19. Πετσέτα απορροφητική καθαρισμού τύπου wettex ή
ισοδύναμου Νο4

39525800-6 Τεμάχιο 50 1,21 60,50

20. Πιγκάλ πλαστικό λευκό πλήρες με το βουρτσάκι,
κλειστό, διάσταση Φ15Χ40

39224310-4 Τεμάχιο 8 4,50 36,00



21. Ποτήρια πλαστικά μίας χρήσης διάφανα 300ml (σε
συσκευασία των 50 τεμαχίων)

39222100-5 Πακέτο  20 1,00 20,00

22. Ποτήρια χάρτινα μιας χρήσης 200ml, για ζεστά και
κρύα ροφήματα (σε συσκευασία των 50 τεμαχίων)

39222100-5 Πακέτο  30 1,60 48,00

23. Ρακλέτα τζαμιών με σταθερή λαβή ανοξείδωτη 45-
50cm

39224300-1 Τεμάχιο  2 9,50 19,00

24.
Σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 55Χ80, πλαστικός
μαύρου χρώματος, υψηλής αντοχής, για
επαγγελματική χρήση

19640000-4 Κιλό 500 1,60
800,00

25. Σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 70Χ90, πλαστικός
μαύρου χρώματος, υψηλής αντοχής

19640000-4 Κιλό 400 1,65 660,00

26. Σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 95Χ120, πλαστικός
μαύρου χρώματος, υψηλής αντοχής

19640000-4 Κιλό 4.000 1,70 6.800,00

27. Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65x90 εκ. (ρολό
20 τεμαχίων)

19640000-4 Ρολό 100 3,15 315,00

28. Σακούλα απορριμμάτων για καλαθάκια γραφείου ή
WC 42Χ50 (ρολό 100 τεμαχίων)

19640000-4 Τεμάχιο 250 0,90 225,00

29. Σακούλα πλαστική φανελάκι, τύπου super market
διάφανη και ροζ, πλάτος 30cm

19640000-4 Κιλά 200 2,70 540,00

30. Σύρμα χοντρό μεταλλικό έως 40gr 39224300-1 Τεμάχιο 10 0,50 5,00

31. Σφουγγαρίστρα βιδωτή τύπου wettex ή ισοδύναμου,
250gr

39224300-1 Τεμάχιο 40 2,10 84,00

32. Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, χοντρό λευκό
βαμβακερό νήμα, βάρους 400gr

39224300-1 Τεμάχιο 20 3,50 70,00

33. Σκούπα ανταλλακτικό, βιδωτή, τύπου βεντάλια, για
εσωτερικούς χώρους

39224100-9 Τεμάχιο 25 2,00 50,00

34. Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα μεσαίο μέγεθος 39224320-7 Τεμάχιο 60 0,42 25,20

35. Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα μεγάλο μέγεθος 39224320-7 Τεμάχιο  30 0,63 18,90

36. Υγρό καθαρισμού δαπέδων 4 lt 39831300-9 Τεμάχιο 80 5,15 412,00

37. Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης με πράσινο σαπούνι
4 lt

39831300-9 Τεμάχιο 20 4,60 92,00

38. Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4 lt 39830000-9 Τεμάχιο 50 6,30 315,00

39. Υγρό καθαρισμού τζαμιών spray 750ml 39830000-9 Τεμάχιο 25 2,31 57,75

40. Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών 4 lt 33741100-7 Τεμάχιο 30 6,41 192,30

41. Υγρό κρεμοσάπουνο με αντλία 330ml 33741100-7 Τεμάχιο 30 2,42 72,60

42. Υγρό καθαρισμού πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 750ml 39832000-3 Τεμάχιο 80 2,00 160,00

43. Υγρό απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων 4lt 39831210-1 Τεμάχιο 10 7,56 75,60

44. Υγρό αφαλατικό καθαρισμού ειδών μπάνιου για τα
άλατα 750ml

39831600-2 Τεμάχιο 20 3,15 63,00

45. Υγρό καθαρισμού λεκάνης WC (παπί)  750ml
39831600-2 Τεμάχιο 100 2,10 210,00

46. Υγρό καθαριστικό σε spray για τα καμένα και
ξεραμένα λίπη (λιποκαθαριστής) 750ml

39830000-9 Τεμάχιο 20 3,70 74,00

47. Υγρό πολυκαθαριστικό 4lt 39831300-9 Τεμάχιο 20 5,60 112,00

48. Φαράσι πλαστικό με λάστιχο 39224350-6 Τεμάχιο 7 1,26 8,82

49. Φαράσι ορθοστατικό, πλαστικό με λάστιχο 39224350-6 Τεμάχιο  15 2,10 31,50

50. Φιαλίδιο καμινέτου (450gr, βουτάνιο) υψηλής
ασφαλείας

09122000-0 Τεμάχιο 5 5,88 29,40

51. Φίμπρα πράσινη για σκεύη κουζίνας, 12Χ15cm 39224300-1 Τεμάχιο 10 0,95 9,50

52. Χαρτί υγείας (συσκευασία 4Χ12 ρολά) 33760000-5 Πακέτο  600 27,32 16.392,00

53. Χειροπετσέτα ΖΙΚ ΖΑΚ 4000 φύλλα μονόφυλλη 33764000-3 Κιβώτιο 100 15,44 1.544,00

54. Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό 1 kg 33760000-5 Τεμάχιο  100 2,31 231,00

55. Χαρτοπετσέτες λευκές (σε συσκευασία των 100
φύλλων)

33764000-3 Τεμάχιο 50 0,63 31,50

56. Χλωρίνη υγρή λεπτόρρευστη 4 lt 24311900-6 Τεμάχιο 100 3,00 300,00



57. Χλωρίνη παχύρευστη 1250ml 24311900-6 Τεμάχιο 150 2,31 346,50

Σύνολο 32.099,22

ΦΠΑ 24% 7.703,81

Συνολικά απαιτούμενη δαπάνη 39.803,03

ΟΜΑΔΑ 2. ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Α - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ

Α1. Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ανταλλακτικό φιαλίδιο υγραερίου (γκαζάκι)
190 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1,16 € 6,96 €

2 Εντομοκτόνο σε spray 300 ml (για μύγες),
οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,87 € 14,35 €

3 Ιατρικό ρολό μίας χρήσης 58 εκ Χ 50 μ από
χαρτί και πλαστικό (αδιάβροχο) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,56 € 12,80 €

4 Καλαμάκια σπαστά, σε πακέτο 100 τμχ ΠΑΚΕΤΟ 12 1,10 € 13,20 €

5 Κατσαριδοκτόνο σε spray 300ml, οικιακής
χρήσης ΑΟΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,38 € 16,90 €

6 Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο μήκους 1,30μ.
για σκούπες και σφουγγαρίστρες ΤΕΜΑΧΙΟ 6 2,10 € 12,60 €

7 Πετσέτα απορροφητική No 4 26,5 Χ 41 τύπου
wettex ή ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 24 1,21 € 29,04 €

8 Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης, λευκά 250 ml,
(δεσμίδα των 50 τεμαχίων) ΔΕΣΜΙΔΑ 300 0,95 € 285,00 €

9 Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65Χ90
εκ. (ρολό 20τμχ) με κορδόνι ΤΕΜΑΧΙΟ 80 3,15 € 252,00 €

10 Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45X50 εκ.
(ρολό 30τμχ) ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,84 € 67,20 €

11 Σκούπα ανταλλακτικό μονή ενισχυμένη ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,68 € 22,08 €

12 Σφουγγαράκι πιάτων (μεσαίο μέγεθος) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,42 € 21,00 €

13 Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό, βιδωτή, τύπου
wettex ή ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,10 € 21,00 €

14 Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο
χέρι 750ml, με άρωμα ΤΕΜΑΧΙΟ 24 2,00 € 48,00 €

15 Υγρό καθαρισμού WC για τα άλατα 750 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 12 3,15 € 37,80 €

16 Υγρό καθαριστικό για μάρμαρα (με πράσινο
σαπούνι) 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 60 3,03 € 181,80 €

17 Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα, σε
συσκευασία 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,15 € 25,75 €

18 Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,10 € 84,00 €



19 Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, σε
οικονομική συσκευασία 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 8 6,41 € 51,28 €

20 Υγρό τζαμιών σε spray 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 15 2,31 € 34,65 €

21 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του
1 κιλού ΠΑΚΕΤΟ 60 2,31 € 138,60 €

22 Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων ΚΙΒΩΤΙΟ 60 6,83 € 409,80 €

23 Χειροπετσέτες λευκές ΖΙΚ ΖΑΚ (συσκευασία
4000 φύλλων) ΚΙΒΩΤΙΟ 18 15,44 € 277,92 €

24 Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,31 € 115,50 €

25 Αποσμητικό χώρου σε μορφή spray 500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,57 € 28,56 €

26 Παγοκυψέλες συσκευασία 10 τεμαχίων
κατάλληλες για τρόφιμα ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,63 € 6,30 €

27 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε  συσκευασία των
2,5 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,57 € 21,42 €

28 Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων 500ml, υγρό ΤΕΜΑΧΙΟ 6 7,72 € 46,32 €

29 Ταμπλέτες για πλυντήριο πιάτων οικιακής
χρήσης (48-50 τμχ) ΤΕΜΑΧΙΟ 8 9,45 € 75,60 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.357,43 €
ΦΠΑ 24% 565,78 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 2.923,21 €

Α2. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΑΥΡΙΟΥ (1ος& 2ος)

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣO
TΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε  συσκευασία 2,5
κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,57 € 35,70 €

2 Αλουμινόχαρτο 100 μέτρα επαγγελματικό ΤΕΜΑΧΙΟ 16 6,30 € 100,80 €

3 Ανταλλακτικό φιαλίδιο υγραερίου (γκαζάκι) 190
γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,16 € 23,20 €

4 Αντιβακτηριδιακό πολυκαθαριστικό σε μορφή
spray 500 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,70 € 74,00 €

5 Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, επαγγελματική
συσκευασία 45X45 μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 16 5,04 € 80,64 €

6 Απολυμαντικό αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel
500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 16 8,93 € 142,88 €

7 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη
(συσκευασία των 10-12,35 κιλών) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 26,25 € 262,50 €

8
Γάντια από latex μίας χρήσης Α΄ ποιότητας,
μήκους περίπου 20 εκ, μεγέθη small, medium, &
large

ΤΕΜΑΧΙΟ 60 5,51 € 330,60 €

9 Εντομοκτόνο σε spray 300 ml (για μύγες), οικιακής
χρήσης ΑΟΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,87 € 11,48 €

10 Καλαμάκια σπαστά διαφόρων χρωμάτων από
πολυεστέρα PET, σε πακέτο 100 τμχ ΠΑΚΕΤΟ 4 1,10 € 4,40 €



11 Κατσαριδοκτόνο σε spray 300ml, οικιακής χρήσης
ΑΟΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 3,38 € 13,52 €

12 Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο μήκους 1,30μ. για
σκούπες και σφουγγαρίστρες ΤΕΜΑΧΙΟ 8 2,10 € 16,80 €

13 Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη,
πλαστικός, χωρητικότητας 12 lt ΤΕΜΑΧΙΟ 6 5,78 € 34,68 €

14 Κρέμα καθαρισμού για το μπάνιο 500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 50 2,63 € 131,50 €

15 Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων σε οικονομική
συσκευασία 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,25 € 105,00 €

16 Μαλακτικό ρούχων πλυντηρίου σε συσκευασία 4 -
5 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 16 6,30 € 100,80 €

17 Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 30X250μ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,78 € 57,80 €

18 Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ (συσκευασία 4
τεμαχίων) ΠΑΚΕΤΟ 6 3,15 € 18,90 €

19 Μωρομάντηλα (υγρά μαντηλάκια) σε συσκευασία
72 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 160 2,63 € 420,80 €

20 Παγοκυψέλες συσκευασία 10 τεμαχίων
κατάλληλες για τρόφιμα, μη τοξικές ΤΕΜΑΧΙΟ 6 0,63 € 3,78 €

21 Πετσέτα απορροφητική No 3 26X32 τύπου wettex
ή ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1,05 € 6,30 €

22 Πετσέτα απορροφητική No 4 26,5X41 τύπου
wettex ή ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 50 1,21 € 60,50 €

23 Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης, λευκά 250 ml από
πολυεστέρα PET, δεσμίδα των 50 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 30 0,95 € 28,50 €

24 Σακούλες απορριμμάτων γίγας 70X95 (ρολό 10
τμχ) ΡΟΛΟ 10 2,94 € 29,40 €

25 Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65X90 εκ.
(ρολό 20τμχ) ΡΟΛΟ 120 3,15 € 378,00 €

26 Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45X50 εκ.
(ρολό 30τμχ) ΡΟΛΟ 180 0,84 € 151,20 €

27 Σκοροκτόνο gel (συσκευασία 6 τμχ) ΠΑΚΕΤΟ 4 4,20 € 16,80 €

28 Σκούπα οικιακή με κοντάρι ξύλινο, ενισχυμένη με
τρίχα 7 εκ. 4 σειρών ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,68 € 73,60 €

29 Σκούπα ψάθινη με ξύλινο κοντάρι διαστ. 27Χ140
εκ. ΤΕΜΑΧΙΟ 2 5,25 € 10,50 €

30 Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών (μεγάλο
μέγεθος 15x10cm) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 0,63 € 12,60 €

31 Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών (μεσαίο
μέγεθος) ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,42 € 42,00 €

32 Σφουγγαρίστρα κίτρινη βιδωτή τύπου wettex ή
ισοδύναμου ανταλλακτικό ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,15 € 63,00 €

33 Σφουγγαρίστρα λευκή βιδωτή επαγγελματική με
κρόσια ανταλλακτικό ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,15 € 63,00 €

34 Τσοχάκια για καρέκλες και ντουλάπια σε
συσκευασία 6 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1,32 € 7,92 €

35 Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
750ml, με άρωμα ΤΕΜΑΧΙΟ 100 2,00 € 200,00 €

36 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, σε
οικονομική συσκευασία 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 30 7,56 € 226,80 €

37 Υγρό αρωματικό καθαριστικό για το πάτωμα σε
συσκευασία 1 λίτρου ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,52 € 100,80 €



38 Υγρό καθαρισμού WC για τα άλατα 750 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 16 3,15 € 50,40 €

39 Υγρό καθαριστικό για μοκέτες, χαμηλού αφρισμού
350 ml - 500 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2 5,25 € 10,50 €

40 Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα, σε συσκευασία
4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,15 € 103,00 €

41 Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,10 € 63,00 €

42 Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια με αντλία, σε
συσκευασία 250ml-300ml ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,42 € 72,60 €

43 Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, σε οικονομική
συσκευασία 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 20 6,41 € 128,20 €

44 Υγρό τζαμιών καθαριστικό σε οικονομική
συσκευασία 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 6,30 € 63,00 €

45 Υγρό τζαμιών σε spray 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,31 € 46,20 €

46 Φαράσι ορθοστατικό, πλαστικό με ανθεκτικό
λάστιχο στο άκρο του ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,10 € 8,40 €

47 Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο
του ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,26 € 2,52 €

48 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του 1
κιλού ΤΕΜΑΧΙΟ 80 2,31 € 184,80 €

49 Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 90 6,83 € 614,70 €

50 Χαρτοπετσέτα λευκή, 100 φύλλα ανά πακέτο,
30x30. ΤΕΜΑΧΙΟ 150 0,63 € 94,50 €

51 Χειροπετσέτες λευκές ΖΙΚ ΖΑΚ (συσκευασία 4000
φύλλων) κιβώτιο ΚΙΒΩΤΙΟ 4 15,44 € 61,76 €

52 Ανοξείδωτο μεταλλικό σύρμα (συσκευασία 2τεμ) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1,47 € 8,82 €

53 Φίλτρο απορροφητήρα ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,10 € 4,20 €

54 σφιγκτήρας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας ΤΕΜΑΧΙΟ 4 5,25 € 21,00 €

55 Υγρό απορρυπαντικό πλυσίματος ρούχων  (για
πλύσιμο στο χέρι μάλλινα και ευαίσθητα) ΤΕΜΑΧΙΟ 6 2,68 € 16,08 €

56 Σετ παρκετέζα βαμβακερή, διάσταση τελάρου -
βάσης 50εκ (βαμβακερή) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,25 € 105,00 €

57 Ανταλλακτικό πανί παρκετέζας διάσταση τελάρου
50εκ (από microfibra) ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,10 € 63,00 €

58 Σετ παρκετέζα  (βάση - ακρυλικό πανί - κοντάρι
αλουμινίου) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 15,75 € 157,50 €

59 Επαγγελματικό σετ τρόλεϊ καθαρισμού ΤΕΜΑΧΙΟ 1 173,25 € 173,25 €

60 Ανταλλακτικό πανί παρκετέζας ΤΕΜΑΧΙΟ 30 3,68 € 110,40 €

61 Χαρτομάντηλα  προσώπου 150 φύλλα σε
συσκευασία ορθογώνιο κουτί ΤΕΜΑΧΙΟ 400 1,16 € 464,00 €

62 Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml ΤΕΜΑΧΙΟ 80 2,31 € 184,80 €

ΣΥΝΟΛΟ 6.252,33 €

Φ.Π.Α. 24% 1.500,55 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 7.752,88 €



Α.3 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ MONAΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣOTHTA TIMH

MONAΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ

1 Ανταλλακτικό φιαλίδιο υγραερίου (γκαζάκι) 190 γρ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1,16 € 6,96  €

2 Γάντια από latex μίας χρήσης σε μεγέθη small,
medium, & large ΠΑΚΕΤΟ 3 5,51 € 16,53 €

3 Εντομοκτόνο σε spray 300 ml (για μύγες), οικιακής
χρήσης ΑΟΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2,87 € 2,87 €

4 Κατσαριδοκτόνο σε spray 300ml, οικιακής χρήσης
ΑΟΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 3,38 € 3,38 €

5 Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο μήκους 1,30μ. για
σκούπες και σφουγγαρίστρες ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,10 € 4,20 €

6 Μυγοσκοτώστρα ΤΕΜΑΧΙΟ 1 0,84 € 0,84 €

7 Πετσέτα απορροφητική No 4 26,5Χ41 τύπου wettex
ή ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 11 1,21 € 13,31 €

8 Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης, λευκά 250 ml από
πολυεστέρα PET, δεσμίδα των 50 τεμαχίων ΔΕΣΜΙΔΑ 2 0,95 € 1,90 €

9 Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65X90 εκ.
(ρολό 20τμχ) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 3,15 € 37,80 €

10 Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45X50 εκ. (ρολό
30τμχ) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,84 € 8,40 €

11 Σκούπα ανταλλακτικό μονή ενισχυμένη ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,68 € 7,36 €

12 Σύρμα χοντρό μεταλλικό πλεκτό για επίμονες
σκληρές βρωμιές για κατσαρόλες ΤΕΜΑΧΙΟ 6 1,05 € 6,30 €

13 Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών (μεσαίο
μέγεθος) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,42 € 6,30 €

14 Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό, βιδωτή, τύπου wettex
ή ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,10 € 8,40 €

15 Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
750ml, με άρωμα ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,00 € 40,00 €

16 Υγρό καθαρισμού WC για τα άλατα 750 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,15 € 6,30 €

17 Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα σε συσκευασία 4
λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 8 5,15 € 41,20 €

18 Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,10 € 8,40 €

19 Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, σε οικονομική
συσκευασία 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 4 6,41 € 25,64 €

20 Υγρό τζαμιών σε spray 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,31 € 11,55 €

21 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του 1
κιλού ΤΕΜΑΧΙΟ 25 2,31 € 57,75 €

22 Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 12 6,83 € 81,96 €

23 Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml ΤΕΜΑΧΙΟ 24 2,31 € 55,44 €

ΣΥΝΟΛΟ 452,79€

Φ.Π.Α. 24% 108,67€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 561,46€



Β - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Β1. Κ.Α.Π.Η ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε  συσκευασία
των 2,5 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,57 € 21,42 €

2 Αποσμητικό χώρου σε μορφή spray 500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,57 € 28,56 €

3 Γάντια από latex μίας χρήσης σε συσκευασία
100 τεμαχίων, μεγέθη small, medium, & large ΚΟΥΤΙ 5 5,51 € 27,55 €

4 Εντομοκτόνο σε spray 300 ml (για μύγες),
οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,87 € 14,35 €

5 Ιατρικό ρολό μίας χρήσης 58 εκ. Χ 50 μ από
χαρτί και πλαστικό (αδιάβροχο) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 2,56 € 30,72 €

6 Καλαμάκια σπαστά διαφόρων χρωμάτων σε
συσκευασία 100 τμχ ΠΑΚΕΤΟ 10 1,10 € 11,00 €

7 Κατσαριδοκτόνο σε spray 300ml, οικιακής
χρήσης ΑΟΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,38 € 16,90 €

8 Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο μήκους 1,30μ.
για σκούπες και σφουγγαρίστρες ΤΕΜΑΧΙΟ 6 2,10 € 12,60 €

9 Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων 500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 6 7,72 € 46,32 €

10 Παγοκυψέλες συσκευασία 10 τεμαχίων
κατάλληλες για τρόφιμα ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,63 € 6,30 €

11 Πετσέτα απορροφητική No 4 26,5Χ41 τύπου
wettex ή ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 23 1,21 € 27,83 €

12 Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65Χ90
εκ. (ρολό 20 τμχ) ΤΕΜΑΧΙΟ 80 3,15 € 252,00 €

13 Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45Χ50
εκ. (ρολό 30 τμχ) ΤΕΜΑΧΙΟ 80 0,84 € 67,20 €

14 Σκούπα ανταλλακτικό μονή ενισχυμένη ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,68 € 22,08 €

15 Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών
(μεσαίο μέγεθος) ΤΕΜΑΧΙΟ 72 0,42 € 30,24 €

16 Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό, βιδωτή, τύπου
wettex ή ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 15 2,10 € 31,50 €

17 Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο
χέρι 750ml, με άρωμα ΤΕΜΑΧΙΟ 24 2,00 € 48,00 €

18 Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε
οικονομική συσκευασία 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 8 7,56 € 60,48 €

19 Υγρό καθαρισμού WC για τα άλατα 750 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 12 3,15 € 37,80 €

20 Υγρό καθαριστικό για μάρμαρα (με πράσινο
σαπούνι) 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,03 € 60,60 €

21 Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα σε
συσκευασία 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,15 € 51,50 €

22 Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 24 2,10 € 50,40 €

23 Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, σε
οικονομική συσκευασία 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 8 6,41 € 51,28 €

24 Υγρό τζαμιών σε spray 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 15 2,31 € 34,65 €



25 Φαράσι ορθοστατικό, πλαστικό με ανθεκτικό
λάστιχο στο άκρο του ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,10 € 6,30 €

26 Φιάλη καμινέτου (450γρ. Βουτάνιο) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,88 € 294,00 €

27 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό
του 1 κιλού ΠΑΚΕΤΟ 60 2,31 € 138,60 €

28 Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12
τεμαχίων ΚΙΒΩΤΙΟ 60 6,83 € 409,80 €

29 Χειροπετσέτες λευκές ΖΙΚ ΖΑΚ (συσκευασία
4000 φύλλων) ΚΙΒΩΤΙΟ 6 15,44 € 92,64 €

30 Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,31 € 46,20 €

31 Επαγγελματικό σετ τρόλεϊ καθαρισμού ΤΕΜΑΧΙΟ 1 173,25 € 173,25 €

32 Ταπέτα καθαριότητας (διαστάσεων 60Χ90 εκ)
από καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου ΤΕΜΑΧΙΟ 5 21,00 € 105,00 €

33 Ταπέτα καθαριότητας (διαστάσεων 90Χ1,20
εκ) από καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου ΤΕΜΑΧΙΟ 2 37,80 € 75,60 €

34 Χλώριο υγρό 2 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 48 1,26 € 60,48 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.443,15 €

Φ.Π.Α. 24% 586,36 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.029,51 €

Β.2 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε  συσκευασία 2,5 κιλών

ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,57 € 17,85 €

2
Αλουμινένιο σκεύος ταψάκι μέγεθος 20,5X13,5 cm
(συσκευασία 4 τεμαχίων) ΠΑΚΕΤΟ 3 1,58 € 4,74 €

3
Αλουμινένιο σκεύος ταψάκι μέγεθος 39,6X33,6 cm
(συσκευασία 2 τεμαχίων) ΠΑΚΕΤΟ 3 2,89 € 8,67 €

4 Αλουμινόχαρτο 100 μέτρα επαγγελματικό ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,30 € 18,90 €

5 Ανταλλακτικό φιαλίδιο υγραερίου (γκαζάκι) 190 γρ. ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,16 € 11,60 €

6 Αντιβακτηριδιακό πολυκαθαριστικό σε μορφή spray
500 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 30 3,70 € 111,00 €

7
Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, επαγγελματική
συσκευασία 45X45 μ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,04 € 25,20 €

8
Απολυμαντικό αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel
500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 10 8,93 € 89,30 €

9
Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη
(συσκευασία των 10-12,35 κιλών) ΤΕΜΑΧΙΟ 8 26,25 € 210,00 €

10 Αποσμητικό χώρου σε spray με άρωμα, 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,57 € 16,71 €

11 Αραχνόσκουπα οβάλ, κομπλέ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2,29 € 2,29 €

12 Αφρόλουτρο παιδικό σε συσκευασία των 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,89 € 31,12 €

13 Βενζίνη καθαρισμού 450ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2 1,31 € 2,62 €

14 Γάντια από latex μίας χρήσης, σε συσκευασία 100
τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 40 5,51 € 220,40 €



15
Εντομοκτόνο σε spray 300 ml (για μύγες), οικιακής
χρήσης ΑΟΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 2,87 € 2,87 €

16
Καθαριστικό για επιφάνειες inox με ψεκαστήρα 500
ml ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,84 € 8,52 €

17
Καλαμάκια σπαστά διαφόρων χρωμάτων, πακέτο
100 τμχ ΠΑΚΕΤΟ 1 1,10 € 1,10 €

18 Κατσαριδοκτόνο σε spray 300ml, οικιακής χρήσης
ΑΟΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,38 € 6,76 €

19 Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο μήκους 1,30μ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,10 € 21,00 €

20 Κουβάς σφουγγαρίσματος, χωρητικότητας 12 lt ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,78 € 28,90 €

21 Κρέμα καθαρισμού για το μπάνιο 500ml ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,63 € 26,30 €

22
Λάδι για επάλειψη βρεφών & νηπίων, 200ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,73 € 10,92 €

23 Μαλακτικό ρούχων πλυντηρίου σε συσκευασία 1,4
λίτρων, συμπυκνωμένο ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,68 € 73,60 €

24 Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 30X250μ. ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,78 € 17,34 €

25
Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ (συσκευασία 4 τεμαχίων)

ΠΑΚΕΤΟ 5 3,15 € 15,75 €

26
Μωρομάντηλα (υγρά μαντηλάκια), σε συσκευασία
72 τεμαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 70 2,63 € 184,10 €

27
Ξεσκονόπανο καθαρισμού με μικροϊνες (συσκευασία
6 τεμαχίων) ΠΑΚΕΤΟ 6 3,99 € 23,94 €

28 Παγοκυψέλες συσκευασία 10 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 5 0,63 € 3,15 €

29 Πανάκια με μικροϊνες για τα τζάμια ΤΕΜΑΧΙΟ 6 2,31 € 13,86 €

30
Πετσέτα απορροφητική No 3 26X32 τύπου wettex ή
ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 20 1,05 € 21,00 €

31
Πετσέτα απορροφητική No 4 26,5X41 τύπου wettex
ή ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 30 1,21 € 36,30 €

32
Πετσέτα απορροφητική καθαρισμού τύπου wettex ή
ισοδύναμου ρολό 25cmX1,5m ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,66 € 36,60 €

33
Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης, 250 ml (δεσμίδα των
50 τεμαχίων) ΠΑΚΕΤΟ 20 0,95 € 19,00 €

34
Σακούλες απορριμμάτων γίγας 70X95 (ρολό 10 τμχ)

ΡΟΛΟ 2 2,94 € 5,88 €

35
Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65X90 εκ.
(ρολό 20τμχ) ΡΟΛΟ 50 3,15 € 157,50 €

36 Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45X50 εκ. (ρολό
30τμχ) ΡΟΛΟ 100 0,84 € 84,00 €

37
Σακούλες τροφίμων μεγάλες 28X43 εκ., 10 λίτρων
(50 τμχ) ΠΑΚΕΤΟ 1 1,05 € 1,05 €

38 Σακούλες τροφίμων μεσαίες 28X33 εκ., 4 λίτρων (50
τμχ) ΠΑΚΕΤΟ 1 0,92 € 0,92 €

39 Σκόνη για πλύσιμο στο χέρι, 900γρ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,10 € 4,20 €

40 Σκοροκτόνο gel (συσκευασία 6 τμχ) ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,20 € 12,60 €

41 Σκούπα οικιακή με κοντάρι ξύλινο ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,68 € 22,08 €

42 Σκούπα ψάθινη (για εξωτερικούς χώρους) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,25 € 26,25 €

43
Σφουγγαράκι λευκό γενικού καθαρισμού (γόμα)

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 0,95 € 9,50 €

44 Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών (μεγάλο
μέγεθος 15Χ10cm) ΤΕΜΑΧΙΟ 15 0,63 € 9,45 €



45
Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών (μεσαίο
μέγεθος) ΤΕΜΑΧΙΟ 40 0,42 € 16,80 €

46 Σφουγγαρίστρα κίτρινη βιδωτή τύπου wettex ή
ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 15 3,15 € 47,25 €

47
Σφουγγαρίστρα λευκή βιδωτή επαγγελματική με
κρόσια ανταλλακτικό ΤΕΜΑΧΙΟ 8 3,15 € 25,20 €

48
Ταμπλέτες για πλυντήριο πιάτων οικιακής χρήσης
(48-50 τμχ) ΤΕΜΑΧΙΟ 20 9,45 € 189,00 €

49 Τσοχάκια για καρέκλες και ντουλάπια, συσκευασία 6
τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 5 1,32 € 6,60 €

50
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
750ml, με άρωμα ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,00 € 80,00 €

51
Υγρό αρωματικό καθαριστικό για το πάτωμα σε
συσκευασία του 1 λίτρου ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,52 € 100,80 €

52
Υγρό καθαρισμού WC για τα άλατα 750 ml

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,15 € 31,50 €

53
Υγρό καθαριστικό για μοκέτες, χαμηλού αφρισμού
350 ml - 500 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5,25 € 5,25 €

54 Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα σε συσκευασία 4
λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,15 € 103,00 €

55 Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,10 € 42,00 €
56 Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια με αντλία, σε

συσκευασία 250ml-300ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,42 € 48,40 €

57 Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, σε οικονομική
συσκευασία 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 6,41 € 64,10 €

58 Υγρό τζαμιών καθαριστικό σε οικονομική
συσκευασία των 4 λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 10 6,30 € 63,00 €

59 Υγρό τζαμιών σε spray 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,31 € 46,20 €
60 Υπερλευκαντικό σε σκόνη 500 γρ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 3,68 € 22,08 €

61 Φαράσι ορθοστατικό, πλαστικό με λάστιχο στο άκρο ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,10 € 4,20 €

62 Φαράσι πλαστικό με λάστιχο στο άκρο του ΤΕΜΑΧΙΟ 4 1,26 € 5,04 €

63 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του 1
κιλού ΤΕΜΑΧΙΟ 80 2,31 € 184,80 €

64 Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 80 6,83 € 546,40 €

65 Χαρτοπετσέτα λευκή, 100 φύλλα ανά πακέτο, 30Χ30 ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,63 € 63,00 €

66 Χειροπετσέτες λευκές ΖΙΚ ΖΑΚ (συσκευασία 4000
φύλλων) ΚΙΒΩΤΙΟ 2 15,44 € 30,88 €

67 Επαγγελματικό σετ τρόλεϊ καθαρισμού ΤΕΜΑΧΙΟ 1 173,25 € 173,25 €

68
Σετ παρκετέζα βαμβακερή διάσταση τελάρου -
βάσης 50εκ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,25 € 52,50 €

69
Ανταλλακτικό πανί παρκετέζας διάσταση τελάρου
50εκ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,10 € 63,00 €

70 Σετ παρκετέζα (βάση - ακρυλικό πανί – κοντάρι) ΤΕΜΑΧΙΟ 5 10,50 € 52,50 €

71 Ανταλλακτικό πανί παρκετέζας ΤΕΜΑΧΙΟ 15 3,68 € 55,20 €

72
Χαρτομάντηλα  προσώπου 150 φύλλα σε
συσκευασία ορθογώνιο κουτί ΤΕΜΑΧΙΟ 200 1,16 € 232,00 €

73 Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml ΤΕΜΑΧΙΟ 120 2,31 € 277,20 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.285,99€



Φ.Π.Α. 24% 1.028,64€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 5.314,63€

Β.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ

1 Υγρό καθαριστικό απολυμαντικό σε spray με
άρωμα, 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2 5,57 € 11,14 €

2 Ψηφιακή συσκευή για αρωματικό χώρου ΤΕΜΑΧΙΟ 12 10,50 € 126,00 €

3 Φτερό με 5 ανταλλακτικά και χειρολαβή ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,26 € 16,30 €

4 Μωρομάντηλα (υγρά μαντηλάκια), σε
συσκευασία 72 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 10 2,63 € 26,30 €

5 Υγρά πανάκια επίπλων, σε συσκευασία των
25 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΑ 6 3,68 € 22,08 €

6 Υγρά πανάκια καθαρισμού, σε συσκευασία
20 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΑ 5 2,47 € 12,35 €

7 Υγρό αρωματικό καθαριστικό για το πάτωμα
σε συσκευασία του 1 λίτρου ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,52 € 12,60 €

8 Υγρό τζαμιών σε spray 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,31 € 11,55 €

9 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό
του 1 κιλού ΠΑΚΕΤΟ 5 2,31 € 11,55 €

10 Ταπέτα καθαριότητας (διαστ. 90Χ120 εκ) TEMAXIO 1 37,80 € 37,80 €

11
Χαρτομάντηλα  προσώπου 150 φύλλα σε
συσκευασία ορθογώνιο κουτί ΤΕΜΑΧΙΟ 5 1,10 € 5,50 €

12 Χαρτοπετσέτα πολυτελείας, 100 φύλλα ανά
πακέτο, 33Χ33 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,05 € 10,50 €

13 Χειροπετσέτες λευκές ΖΙΚ ΖΑΚ (συσκευασία
4000 φύλλων) ΚΙΒΩΤΙΟ 5 15,44 € 77,20 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 380,87 €

Φ.Π.Α. 24% 91,41 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 472,28 €

Β.4  Κ.Η.Φ.Η

Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ MONAΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Αλουμινόχαρτο 100 μέτρα επαγγελματικό ΤΕΜΑΧΙΟ 3 6,30 € 18,90 €

2 Ανταλλακτικό αρωματικό τουαλέτας λεκάνης ΤΕΜΑΧΙΟ 8 1,68 € 13,44 €

3 Αντιβακτηριδιακό πολυκαθαριστικό σε μορφή
spray  500 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 5 3,70 € 18,50 €

4 Αποσμητικό χώρου σε spray με άρωμα, 400ml ΤΕΜΑΧΙΟ 3 5,57 € 16,71 €

5 Αφρόλουτρο 500ml, σε διάφορα χρώματα ΤΕΜΑΧΙΟ 3 4,23 € 12,69 €

6 Γάντια από latex μίας χρήσης σε συσκευασία 100
τεμαχίων, μεγέθη small, medium, & large ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,51 € 27,55 €



7 Καλαμάκια σπαστά διαφόρων χρωμάτων,
πακέτο 100 τμχ ΠΑΚΕΤΟ 4 1,10 € 4,40 €

8 Κατσαριδοκτόνο σε spray 300ml, οικιακής
χρήσης ΑΟΣΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3 3,38 € 10,14 €

9 Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο για σκούπες και
σφουγγαρίστρες ΤΕΜΑΧΙΟ 2 2,10 € 4,20 €

10 Κρέμα χεριών σε συσκευασία των 150ml ΤΕΜΑΧΙΟ 3 2,59 € 7,77 €

11 Παγοκυψέλες συσκευασία 10 τεμαχίων TEMAXIO 10 0,63 € 6,30 €

12 Πάνες ακράτειας (συσκευασία 10 τμχ) ΠΑΚΕΤΟ 10 5,04 € 50,40 €

13 Πετσέτα απορροφητική καθαρισμού τύπου
Wettex ή ισοδύναμου ρολό 25cmΧ1,5 m ΤΕΜΑΧΙΟ 12 3,66 € 43,92 €

14 Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης (δεσμίδα των 50
τμχ) ΔΕΣΜΙΔΑ 8 0,95 € 7,60 €

15 Σακούλες απορριμμάτων γίγας 70Χ95 (ρολό 10
τμχ) ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,94 € 11,76 €

16 Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65Χ90 εκ
(ρολό 20τμχ) ΤΕΜΑΧΙΟ 12 3,15 € 37,80 €

17 Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45x50 εκ
(ρολό 30 τμχ) ΤΕΜΑΧΙΟ 18 0,84 € 15,12 €

18 Σκούπα ανταλλακτικό μονή ΤΕΜΑΧΙΟ 2 3,68 € 7,36 €

19 Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών
(μεσαίο μέγεθος) ΤΕΜΑΧΙΟ 48 0,42 € 20,16 €

20 Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό, βιδωτή, τύπου
wettex ή ισοδύναμου ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2,10 € 8,40 €

21 Υγρά μαντηλάκια wet wipes 48 τμχ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 3,56 € 35,60 €

22 Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο
χέρι 750ml, με άρωμα ΤΕΜΑΧΙΟ 24 2,00 € 48,00 €

23 Υγρό αρωματικό καθαριστικό για το πάτωμα σε
συσκευασία 1 λίτρου ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,52 € 75,60 €

24 Υγρό καθαρισμού WC για τα άλατα 750 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 12 3,15 € 37,80 €

25 Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,10 € 42,00 €

26 Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια 500ml  με
αντλία ΤΕΜΑΧΙΟ 75 1,97 € 147,75 €

27 Υγρό τζαμιών σε spray 750ml ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,31 € 23,10 €

28 Φιάλη καμινέτου (450γρ. Βουτάνιο) ΤΕΜΑΧΙΟ 25 5,88 € 147,00 €

29 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του 1
κιλού ΠΑΚΕΤΟ 36 2,31 € 83,16 €

30 Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων ΠΑΚΕΤΟ 16 6,83 € 109,28 €

31 Χαρτοπετσέτα λευκή, 100 φύλλα ανά πακέτο,
30X30 ΤΕΜΑΧΙΟ 60 0,63 € 37,80 €

32 Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml ΤΕΜΑΧΙΟ 40 2,31 € 92,40 €

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.222,61 €

Φ.Π.Α. 24% 293,43 €



ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.516,04 €

ΟΜΑΔΑ 3. ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ

Υγρό καθαρισμού WC για τα άλατα 750 ml 39831600-2  τεμάχιο 150 2,10 315,00

Χλωρίνη παχύρρευστη 1250 ml 24311900-6 τεμάχιο 170 2,31 392,70

Χλωρίνη λεπτόρρευστη 4 L 24311900-6 τεμάχιο 100 3,00 300,00

Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml 39831600-2  τεμάχιο 300 2,10 630,00

Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα σε
συσκευασία 4 λίτρων 39831300-9 τεμάχιο 150 5,15 772,50

Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, σε
οικονομική συσκευασία 4 λίτρων 33741100-7  τεμάχιο 60 6,41 384,60

Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, με αντλία
330ml 33741100-7  τεμάχιο 50 2,42 121,00

Χαρτί υγείας (συσκευασία 4X12 ρολά) 33760000-5 πακέτο 190 27,32 5.190,00

Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, 1kg 33760000-5 πακέτο         70 2,31 161,70

Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό, 400
γραμμαρίων βιδωτή, λευκή με κρόσια,  27 cm 39812400-1  τεμάχιο 80 3,50 280,00

Σάκος απορριμμάτων 50Χ60, πλαστικός
μαύρου χρώματος 19640000-4 κιλό 60 1,50 90,00

Υγρό τζαμιών σε spray 750ml 39830000-9 τεμάχιο 40 2,31 92,40

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή,
λευκή με κρόσσια, 30 cm 39812400-1  τεμάχιο 80 4,50 360,00

Φτερό με 5 ανταλλακτικά και χειρολαβή 39833000-0 τεμάχιο 10 3,50 35,00

Κατσαριδοκτόνο σε spay 300ml οικιακής
χρήσης 24452000-7  τεμάχιο 20 3,22 64,40

Υγρό καθαριστικό για μοκέτες χαμηλού
αφρισμού 350 ml - 500 ml 39830000-9  τεμάχιο 30 5,25 157,50

Ανταλλακτικό επαγγελματικής πρέσας
σφουγγαρίσματος 39812400-1  τεμάχιο 4 30,00 120,00

Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων
110Χ90, πλαστικός μαύρου χρώματος 19640000-4 κιλό 60         3,00 180,00

Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45x50
εκ. (ρολό 30 τμχ) 19640000-4 κιλό 70 0,80 56,00

Γάντια νιτριλίου  μιας χρήσεως latex άσπρου
χρώματος μέγεθος small συσκευασία 100 τμχ 18424300-0 κουτί 2  4,10 8,20

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσεως latex άσπρου
χρώματος μέγεθος medium συσκευασία 100
τμχ

18424300-0 κουτί 6  4,10 24,60

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσεως latex άσπρου
χρώματος μέγεθος large συσκευασία 100 τμχ 18424300-0 κουτί 8  4,10 32,80

Παρκετέζα (σπαστή κατά προτίμηση)  μήκους
120cm με κοντάρι για επαγγελματική χρήση 39812400-1  τεμάχιο 4 20 80,00

Λάστιχο τζαμιών ορειχάλκινος με σπαστή
λαβή 45-50 εκατοστών

39224300-1 τεμάχιο 3 9,50 28,50

Σφουγγάρι  πιάτων για πλύσιμο σκευών
εξαιρετικά υψηλής αντοχής με σκληρή
πλευρά (ΜΕ ΣΥΡΜΑ) και μαλακή επιφάνεια
στην άλλη πλευρά μεσαίου μεγέθους

39224320-7  τεμάχιο 50 0,42 21,00



Ορθοστατικό φαράσι πλαστικό χωρίς λάστιχο
στο άκρο του, με ενσωματωμένο εργονομικό
κοντάρι αλουμινίου

39224350-6 τεμάχιο 8 2,10 16,80

Σκούπα ανταλλακτικό, βιδωτή, τύπου
βεντάλια για εσωτερικούς χώρους 39224100-9 τεμάχιο 40 2,00 80,00

Αλκαλικές μπαταρίες 4 ΑΑ (σε οικονομική
συσκευασία 4 τεμαχίων )

31440000-2 συσκευασία 100 2,80 280,00

Ρακλέτα νερού 100 εκατοστών με μεταλλικό
γαλβανισμένο πλαίσιο ανθεκτικών στην
οξείδωση και τη χρήση

39831300-9 τεμάχιο 5 24,00 120,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.394,70

Φ.Π.Α. 24%   2.494,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.889,43

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 59.889,09 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%): 74.262,47 ΕΥΡΩ

Λαύριο 08.03.2018
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 Γεωλόγων

Θεωρήθηκε
Λαύριο 08.03.2018

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1



Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής

Δήμος Λαυρεωτικής
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο Προμηθειών

Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:

Κουντουριώτη 1, Λαύριο
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Γ. Μαργαρίτη
2292 3 20147
2292 0 69130
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα  προς ̟προμήθεια είδη, θα είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τεχνικά χαρακτηρίστηκα

που αναφέρονται κατωτέρω.

Ειδικότερα:

- Τα απορρυπαντικά και καθαριστικά θα πρέπει να φέρουν στην συσκευασία τους αριθμό

καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

- Για τα απολυμαντικά και τα κρεμόσουνα θα πρέπει να προσκομίζεται από τους

συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αντίγραφα της γνωστοποίησης της κυκλοφορίας τους από τον ΕΟΦ.

- Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες

οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία.

- Τα εντομοκτόνα θα πρέπει να φέρουν στην συσκευασία τους ημερομηνίες ̟παρασκευής και

λήξης και να έχουν έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

- Τα αλουμινόχαρτα και τα λοιπά είδη που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα θα πρέπει να

πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αποφρακτικό νιπτήρων σε σκόνη, ζεστό νερό, (σε συσκευασία των 100gr) Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά
συστήματα, που αποφράσσει από διάφορα υπολείμματα νεροχύτες, νιπτήρες κ.λ.π. και απομακρύνει τη
δυσοσμία
Αποσμητικό χώρου σε spray των 300ml, για την εξάλειψη των οσμών.  Να μην περιέχει CFCs και αλλεργιογόνα.
Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Βενζίνη καθαρισμού λευκή (συσκευασία 450-500ml) για καθάρισμα λεκέδων από ενδύματα, ταπετσαριών
Γάντια latex  μιας χρήσεως λευκού χρώματος,  μη αποστειρωμένα,  από 100%  latex,  σε μέγεθος Μ,  L,  XL
(συσκευασία των 100 τεμαχίων)
Εντομοκτόνο σε spray  300  ml,  για μύγες,  οικιακής χρήσης,  άοσμο,  (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -
ελεύθερο από χλωροφθοράναθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του
Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας
Εντομοκτόνο σε spray 300ml, για κατσαρίδες, οικιακής χρήσης, άοσμο (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό
- ελεύθερο από χλωροφθοράναθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του
Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας



Κάλυκας πλαστικός για επαγγελματικές ραφτές σφουγγαρίστρες, με αποσπώμενα μέρη, εύκολος στη χρήση, με
πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με στίφτη αποσπώμενο,  σχήματος οβάλ,  με χείλος και πλαστική
χειρολαβή, χωρητικότητας 12lt
Καρότσι σφουγγαρίσματος πλαστικό, μονό με πρέσα και φρένο, χερούλι μεταφοράς και μεταλλικό σκελετό,
χωρητικότητας 30lt
Κοντάρι αλουμινίου για σφουγγαρίστρα – σκούπα οικιακή, με χοντρό σπείρωμα, μήκους 1,30m
Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ, τύπος LR6, χωρίς κάδμιο, υδράργυρο και μόλυβδο (σε συσκευασία των 4 τεμαχίων)
Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ, τύπος LR03, χωρίς κάδμιο, υδράργυρο και μόλυβδο (σε συσκευασία των 4 τεμαχίων)
Μωρομάντηλα μιας χρήσεως (υγρά μαντηλάκια)  υποαλλεργικό προϊόν 100%,  με ουδέτερο PH,  χωρίς
οινόπνευμα και σαπούνι,  σε συσκευασία 72  τεμαχίων.  Το προϊόν  να φέρει σήμανση CE  &  να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ξεσκονόπανο καθαρισμού με μικροϊνες,  (σε συσκευασία 6  τεμαχίων),  σύνθεσης 50%  βισκόζη και 50%  άλλες
συνθετικές ύλες, από απαλές ίνες, απορροφητικό χωρίς να αφήνει χνούδι.
Ξύστρα δαπέδου με πλαστική λαβή, ξυράφι 10cm στην κατάληξή της και προστατευτικό κάλυμμα για καθάρισμα
από δύσκολους λεκέδες (μπογιές κλπ)
Οινόπνευμα φωτιστικό, μπλε, για γενική χρήση, σε πλαστικό μπουκάλι (συσκευασία 350 – 400ml)
Οινόπνευμα αλκοολούχος λοσιόν 95o, με ήπια αντισηπτική δράση, (συσκευασία 350ml)
Πετσέτα γενικού καθαρισμού τύπου wettex ή ισοδύναμου, μεγέθους Νο3 (26Χ32 περίπου), υπερανθεκτική, με
υψηλή απορροφητικότητα χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε
για το περιβάλλον, να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς να χάνει την αποδοτικότητά της. Κατάλληλη για
καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εμαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά. χρήσεις
Πετσέτα γενικού καθαρισμού τύπου wettex ή ισοδύναμου, μεγέθους Νο4 (26,5Χ41 περίπου), υπερανθεκτική, με
υψηλή απορροφητικότητα χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε
για το περιβάλλον, να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς να χάνει την αποδοτικότητά της. Κατάλληλη για
καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εμαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά. χρήσεις
Πιγκάλ πλαστικό λευκό πλήρες με το βουρτσάκι, κλειστό, διάσταση Φ15Χ40
Ποτήρια πλαστικά μίας χρήσης διάφανα 300ml, κατάλληλα για κρύα κυρίως ροφήματα,  να μην επηρεάζουν τη
γεύση και το άρωμα των ροφημάτων (σε συσκευασία των 50 τεμαχίων)
Ποτήρια χάρτινα μιας χρήσης 200ml,  για ζεστά και κρύα ροφήματα,  ενισχυμένα (σε συσκευασία των 50
τεμαχίων)
Ρακλέτα (καθαριστής) τζαμιών για απομάκρυνση των υγρών, με ανθεκτικό λάστιχο και σταθερή λαβή
ανοξείδωτη 45-50cm
Σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 55Χ80, πλαστικός μαύρου χρώματος, υψηλής αντοχής, για επαγγελματική
χρήση
Σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 70Χ90, πλαστικός, μαύρου χρώματος, υψηλής αντοχής
Σάκος απορριμμάτων διαστάσεων 95Χ120, πλαστικός, μαύρου χρώματος, υψηλής αντοχής
Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65Χ90 εκ. (ρολό 20 τεμαχίων)
Σακούλα απορριμμάτων για καλαθάκια γραφείου ή WC 42Χ50 (ρολό 100 τεμαχίων)
Σακούλα πλαστική φανελάκι, τύπου super market διάφανη και ροζ, πλάτος 30cm
Σύρμα χοντρό μεταλλικό έως 40gr για επίμονες σκληρές βρωμιές, ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση
Σφουγγαρίστρα βιδωτή τύπου wettex  ή ισοδύναμου,  250gr  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
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, χοντρό λευκό βαμβακερό νήμα, φαρδιά κεντρική γάζα μεγάλης αντοχής, βάρους
400gr, εξαιρετικής αντοχής
Σκούπα ανταλλακτικό,  βιδωτή,  τύπου βεντάλια,  με πλαστική ή ξύλινη βάση και ανθεκτική νάυλον τρίχα,  για
εσωτερικούς χώρους
Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα μεσαίο μέγεθος,  εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την
χρήση του,  δύο όψεων,  με μια επιφάνεια λεία,  αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο
ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με νάιλον λειαντικό χαλαζία. Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για
απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων
Σφουγγάρι πιάτων με σύρμα μεγάλο μέγεθος, εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την
χρήση του,  δύο όψεων,  με μια επιφάνεια λεία,  αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο
ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με νάιλον λειαντικό χαλαζία. Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για
απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων
Υγρό καθαρισμού δαπέδων σε συσκευασία 4 lt. Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%,
φωσφορικά άλατα 5  -  15  %  .Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι
βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου,
μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. διαλυτότητα 1/100. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με



οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.  Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της E.E.  Να
διατίθεται σε άρωμα ΚΕΡΑΣΙ ή ΛΕΒΑΝΤΑ ή ΛΕΜΟΝΙ
Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης με βάση το πράσινο σαπούνι και αντιστατικές ιδιότητες, σε συσκευασία 4 lt,
να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.
Υγρό καθαρισμού τζαμιών σε συσκευασία 4 lt. 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
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
Υγρό καθαρισμού τζαμιών spray σε συσκευασία 750ml. 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 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
Υγρό κρεμοσάπουνο περιποίησης χεριών σε οικονομική συσκευασία 4 lt, παχύρευστο, με ουδέτερο ΡΗ και
ευχάριστο άρωμα,  κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα,  προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας.  Να
φέρει σήμανση CE
Υγρό κρεμοσάπουνο με αντλία 330ml,  παχύρευστο,  με ουδέτερο ΡΗ και ευχάριστο άρωμα,  κατάλληλο για την
καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να φέρει σήμανση CE
Υγρό καθαρισμού πιάτων για πλύσιμο στο χέρι σε συσκευασία 750ml. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά
min 16%,  να περιέχει μη ιονικά min  2%,  να περιέχει NaOH min  8%.  Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1%,  6-8,
ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι,  λίπη,  αίμα,  καφές,  αυγό,  κτλ.  Να
δίνονται οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. 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
Υγρό απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων σε συσκευασία 4lt,  με ενεργά συστατικά για να διαλύει λίπη και
πρωτεΐνες και συστατικά που απομακρύνουν τα άλατα.  Να διαθέτει πιστοποίηση ISO  και ΓΛΚ.  Να μην έχει
χρώμα λευκό ή γαλακτούχο, ώστε να μη συγχέεται με άλλα απορρυπαντικά. 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 φέρει σήμανση CE
Υγρό αφαλατικό καθαρισμού ειδών μπάνιου για τα άλατα (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή ισοδύναμου) σε συσκευασία 750ml.
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
Υγρό καθαρισμού λεκάνης WC (παπί) σε συσκευασία 750ml,  κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ. 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
Υγρό καθαριστικό σε spray για τους δύσκολους λεκέδες από τα καμένα και ξεραμένα λίπη (λιποκαθαριστής) σε
συσκευασία 750ml. Κατάλληλο για τις επιφάνειες της κουζίνας και του φούρνου, να ξεβγάζεται εύκολα και να
δίνει λάμψη, χωρίς να αφήνει ίχνη
Υγρό γενικού καθαρισμού, βιοδιασπώμενο, τύπου SWAZ ή ισουδύναμου σε συσκευασία 4lt συμπυκνωμένο, μη
τοξικό και μη καυστικό. Να μπορεί να χρησιμοποιείται διαλυμένο με νερό για όλες τις επιφάνειες που πλένονται
(τοίχοι, πόρτες, ψυγεία, κ.λ.π.), στο σφουγγάρισμα, για καθαρισμό χαλιών και μοκετών, αλλά και αδιάλυτο
Φαράσι από ανθεκτικό πλαστικό με λάστιχο στο άκρο του, μεγάλης αντοχής
Φαράσι ορθοστατικό, από ανθεκτικό πλαστικό με λάστιχο, ενσωματωμένο κοντάρι για εύκολη συλλογή
σκουπιδιών και εργονομική λαβή
Φιαλίδιο καμινέτου (450gr, βουτάνιο) υψηλής ασφαλείας τύπου Ελ Γκρέκο. Με σύστημα σύνδεσης που να
εξασφαλίζει ευκολότερο και πιο σίγουρο χειρισμό. Να μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί από το φιαλίδιο,
ακόμα και όταν το φιαλίδιο δεν είναι άδειο.  Το άναμμα να γίνεται εύκολα και αυτόματα με κουμπί
πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης και η φλόγα να μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ειδικής βαλβίδας. Κατανάλωση
υγραερίου: 108γρ./ώρα (1,5 kw). Να πληροί τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Φίμπρα πράσινη για σκεύη κουζίνας και ιδιαίτερα σκληρές επιφάνειες που δε χαράζουν, διαστάσεων 12Χ15cm
Χαρτί υγείας ρολό, δίφυλλο, λευκό, υδατοδιαλυτό, 100% καθαρή χαρτομάζα, χωρίς χημικά πρόσθετα και



απαγορευμένες χημικές ουσίες, ενδεικτικού βάρους 200γρ, σε συσκευασία 4Χ12 ρολά
Χειροπετσέτα ΖΙΚ ΖΑΚ 4000 φύλλα, μονόφυλλη λευκή επαγγελματικού τύπου, 4000 φύλλων. Θα πρέπει να είναι
μαλακή και απορροφητική, μονόφυλλη, από καθαρή χαρτομάζα. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία
Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό  ενδεικτικού βάρους 1 kg, ρολό, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση, από λευκασμένο
χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και θα είναι ανθεκτικό για πολλές
χρήσεις, απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά
Χαρτοπετσέτες λευκές (σε συσκευασία πακέτο των 100 φύλλων), περίπου 30Χ30 εκ.  Απορροφητικές από 100%
λευκασμένο χημικό πολτό, απαλές και ανθεκτικές. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
Χλωρίνη υγρή λεπτόρρευστη σε συσκευασία 4  lt.  Λευκαντικό,  καθαριστικό με βάση το χλώριο,  ειδικό για
πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή (όχι
παχύρευστη).  Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ.
άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Χλωρίνη παχύρευστη 1250ml.  Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου), λευκαντικό,
καθαριστικό, απολυμαντικό, παχύρευστο, κατάλληλο για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ ’όλες τις
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για την αραίωση και χρήση,
καθώς και οδηγίες προφύλαξης, αριθ. αδείας κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Α: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΙΟΥ
Α1. Κ.Α.Π.Η. ΛΑΥΡΙΟΥ

Ανταλλακτικό φιαλίδιο υγραερίου (γκαζάκι) 190 γρ. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι
σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396,  να φέρει σήμανση CE  και είναι
πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ 0437.
Εντομοκτόνο σε spray 300 ml (για μύγες), οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -
ελεύθερο από χλωροφθοράνθρακες CFCς free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του
Κράτους,  κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια,  από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.

Ιατρικό ρολό μίας χρήσης 58 εκ. φάρδος x 50 μέτρα μήκος από χαρτί και πλαστικό (αδιάβροχο).
Καλαμάκια σπαστά διαφόρων χρωμάτων από πολυεστέρα PET, διαμέτρου 5 χιλ. μήκους 25 εκ., κατάλληλο για
τρόφιμα, μίας χρήσης, μη τοξικά. Πακέτο 100 τμχ.
Κατσαριδοκτόνο σε spray  300ml,  οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -
ελεύθερο από χλωροφθοράνθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του
Κράτους,  κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια,  από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.

Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο μήκους 1,30μ. κατάλληλο για σκούπες και σφουγγαρίστρες, το οποίο να βιδώνει
απόλυτα.
Πετσέτα απορροφητική No 4 26,5X41 τύπου wettex ή ισοδύναμου, σπογγοπετσέτες από αναγεννημένη
κυτταρίνη. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ.
Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης,  λευκά 250ml  από πολυεστέρα PET,  κατάλληλο για τρόφιμα,  μη τοξικά,
(δεσμίδα των 50 τεμαχίων).

Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65x90 εκ. (ρολό 20τμχ) ενδεικτικού χρώματος πράσινου με κορδόνι.

Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45x50 εκ. (ρολό 30τμχ) ενδεικτικού χρώματος λευκές.

Σκούπα ανταλλακτικό μονή ενισχυμένη με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών, χωρίς κοντάρι.
Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή την μία πλευρά (με σύρμα)  και
μαλακή επιφάνεια την άλλη πλευρά (μεσαίο μέγεθος).
Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό, βιδωτή, τύπου we ex ή ισοδύναμου, Α  ́ ποιότητας από αναγεννημένη
κυτταρίνη,  με πρώτη ύλη το ξύλο.  Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού επίσης φυσικό προϊόν.  Να
είναι απορροφητική χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον.

Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 750ml,  με άρωμα.  Παχύρευστο καθαριστικό για την
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.



Υγρό καθαρισμού WC  για τα άλατα 750  ml  (τύπου viacal  ή ισοδύναμου),  να περιέχει οξύ και διάφορες
επιφανειοδραστικές ουσίες. Να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια,
είδη υγιεινής κ.λ.π. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Υγρό καθαριστικό για μάρμαρα (με πράσινο σαπούνι) 750ml. Ειδικό καθαριστικό που δεν διαβρώνει τα
μάρμαρα,  να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης.  Το προϊόν να είναι σύμφωνο
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα.  Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική 4  λίτρων.  Να μην χρειάζεται
ξέβγαλμα.  Με άρωμα.  Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι
βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια
δαπέδου,  μάρμαρα,  τοίχους κλπ.  Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της ευρωπαϊκής
ένωσης.

Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί)  750ml.  Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ.  Να φέρει σήμανση CE  & να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, με ευχάριστο άρωμα, υποαλλεργικό και φιλικό προς το δέρμα. Να διατίθεται
σε οικονομική συσκευασία 4 λίτρων. Με γλυκερίνη και βεταϊνη. Να έχει ουδέτερο PH 6-7.
Υγρό τζαμιών σε spray  750ml.  Να έχει ειδική σύνθεση που να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του 1 κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Να είναι
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Μη ανακυκλωμένο, από καθαρή χαρτομάζα.
Το προϊόν να είναι  σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων, από λευκασμένο χημικό πολτό, μη ανακυκλωμένο, από καθαρή
χαρτομάζα, 3φυλλο άνω των 500 γρ. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χειροπετσέτες λευκές ΖΙΚ ΖΑΚ (συσκευασία 4000 φύλλων) κιβώτιο

Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml (τύπου Klinex ή ισοδύναμου). Λευκαντικό και απολυμαντικό παχύρευστο
διάλυμα στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι
κατασκευασμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Αποσμητικό χώρου σε μορφή spray 500ml. Να μην περιέχει CFCs, να μην περιέχει αλλεργιογόνα. Να φέρει
σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. περιέχει συστατικά σύμφωνα
με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης.

Παγοκυψέλες συσκευασία 10 τεμαχίων κατάλληλες για τρόφιμα, μη τοξικές. Να διαθέτει αρ. άδειας
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε  συσκευασία των 2,5  κιλών.  Ειδικό αλάτι 99,9%  καθαρό,  σε κόκκους που
διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν τη
συσκευή αποσκλήρυνσης.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων 500ml (τύπου calgonite ή ισοδύναμου), υγρό με επιφανειοδραστικές ουσίες
κατάλληλο για την απομάκρυνση των αλάτων και των υπολειμμάτων του απορρυπαντικού από τα σκεύη κατά
το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ταμπλέτες για πλυντήριο πιάτων οικιακής χρήσης (48-50 τεμ.). Σύνθεση που οι ταμπλέτες να  διαλύονται
εύκολα, με διεισδυτικές μαλακτικές ουσίες που να απομακρύνουν και τους πιο επίμονους λεκέδες χαρίζοντας
καθαριότητα και αστραφτερή λάμψη.  Με αρωματικές ουσίες,  να μην προκαλούν φθορές στο πλυντήριο και
στα σκεύη (τύπου calgonite ή ισοδύναμου). Να τηρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Α2. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΑΥΡΙΟΥ (1ος& 2ος)

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε  συσκευασία των 2,5 κιλών. Ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό, σε κόκκους που διαλύονται
εύκολα,  να μην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν τη συσκευή
αποσκλήρυνσης.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή
νομοθεσία.



Αλουμινόχαρτο 100 μέτρα επαγγελματικό. Να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμα 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.  Από υλικό κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανταλλακτικό φιαλίδιο υγραερίου (γκαζάκι)  190 γρ.  Όλλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι
σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396,  να φέρει σήμανση CE  και είναι
πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ 0437.

Αντιβακτηριδιακό πολυκαθαριστικό σε μορφή σπρέυ (τύπου Dettol η ισοδύναμου) 500 ml. Βακτηριοκτόνο,
μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο, απολυμαντικό σε υγρή μορφή για την απολύμανση και τον καθαρισμό των
επιφανειών, συμβατό στις μεταλλικές επιφάνειες. Συμβατό στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, επαγγελματική συσκευασία 45x45 μ., να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές
ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 200 βαθμ. κελσίου). Να προστατεύει τα
φαγητά καθώς δεν κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιμο χάρη στην ειδική αντικολλητική του σύνθεση. Να είναι
χαρτί υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Απολυμαντικό αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel  500ml.  Αλκοολούχο,  αντισηπτικό χεριών βοηθά με δραστικό
τρόπο στην μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών.

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη που να διαλύεται εύκολα και πλήρως, να εξασφαλίζει καθαριότητα
και λάμψη στα ρούχα,  να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το
υδάτινο περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να είναι συσκευασμένο σε 100% ανακυκλώσιμες και
ασφαλείς για το χρήστη συσκευασίες, να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά
και στους 30  βαθμούς κελσίου (συσκευασία των 10-12,35  κιλών).  Το προϊόν  να φέρει σήμανση CE  &  να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Γάντια από latex  μίας χρήσης Α΄ ποιότητας,  μήκους περίπου 20  εκ.  Να φέρει σήμανση CE,  σε συσκευασία 100
τεμαχίων. Σε μεγέθη small, medium, & large όπως ζητηθούν.

Εντομοκτόνο σε spray 300 ml  (για μύγες),  οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -
ελεύθερο από χλωροφθοράνθρακες CFCς free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους,
κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά,
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας

Καλαμάκια σπαστά διαφόρων χρωμάτων από πολυεστέρα PET, διαμέτρου 5  χιλ.  μήκους 25  εκ.,  κατάλληλο για
τρόφιμα, μίας χρήσης, μη τοξικά. Πακέτο 100 τμχ.

Κατσαριδοκτόνο σε spray 300ml, οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - ελεύθερο
από χλωροφθοράνθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους,
κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά,
εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.

Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο μήκους 1,30μ. κατάλληλο για σκούπες και σφουγγαρίστρες, το οποίο να βιδώνει
απόλυτα.
Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη, πλαστικός, χωρητικότητας 12 lt με ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
εξάρτημα αποστράγγισης υγρών.

Κρέμα καθαρισμού για το μπάνιο 500ml, πολυκαθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών
χώρων, παχύρρευστο, αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη. Να
ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές ουσίες, λεπτούς
κόκκους και σάπωνες (τύπου cif).Το προϊόν  να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την
κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων σε οικονομική συσκευασία 4 λίτρων (τύπου calgonite ή ισοδύναμου), υγρό με
επιφανειοδραστικές ουσίες κατάλληλο για την απομάκρυνση των αλάτων και των υπολειμμάτων του
απορρυπαντικού από τα σκεύη κατά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.   Το προϊόν να φέρει σήμανση CE  & να
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Μαλακτικό ρούχων πλυντηρίου σε συσκευασία 4-5 λίτρων,  κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο και στο χέρι.
Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον. Να συσκευάζεται
σε ειδικά μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη,  να είναι
φιλικό με την επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς, να προσφέρει απαλότητα στα ρούχα.
Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 30x250μ. Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα και έξω από το ψυγείο.
Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και εφαρμόζει σε όλα τα σκεύη,  να είναι κατάλληλη για επαφή με όλα τα
τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να είναι κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη
σε θερμοκρασίες έως -30 βαθμούς κελσίου.

Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ (συσκευασία 4 τεμαχίων), Α΄ ποιότητας, υψηλής αντοχής, προϊόν με ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.
Μωρομάντηλα (υγρά μαντηλάκια) υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευμα για να μην
προκαλεί ερεθισμούς, σε συσκευασία 72 τεμαχίων. Το προϊόν  να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παγοκυψέλες συσκευασία 10 τεμαχίων κατάλληλες για τρόφιμα, μη τοξικές. Να διαθέτει αρ. άδειας κυκλοφορίας
του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Πετσέτα απορροφητική No 3 26*32 τύπου wettex ή ισοδύναμου, σπογγοπετσέτες από αναγεννημένη κυταρρίνη.
Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να έχει υψηλή απορροφητικότητα χωρίς
να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον,  πάχους
τουλάχιστον 3 χιλ.
Πετσέτα απορροφητική No 4 26,5*41 τύπου wettex ή ισοδύναμου, σπογγοπετσέτες από αναγεννημένη
κυταρρίνη. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ.
Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης, λευκά 250 ml από πολυεστέρα PET, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά, (δεσμίδα
των 50 τεμαχίων).
Σακούλες απορριμμάτων γίγας 70x95  (ρολό 10  τμχ)  πλαστικοί σάκοι παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής
περιεκτικότητας LDPE, υψηλής αντοχής.
Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65x90 εκ. (ρολό 20τμχ) ενδεικτικού χρώματος πράσινου με κορδόνι,
υψηλής αντοχής.

Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45x50 εκ. (ρολό 30τμχ.) ενδεικτικού χρώματος λευκές, υψηλής αντοχής.

Σκοροκτόνο gel 6 τεμ. (τύπου vapona ή ισοδύναμου), να είναι αποτελεσματικό και δραστικό απέναντι στους
σκόρους.  Κατάλληλο να το εισπνέουν νήπια,  να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία,  το προϊόν να
φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Σκούπα οικιακή με κοντάρι ξύλινο, ενισχυμένη με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών

Σκούπα ψάθινη με ξύλινο κοντάρι διαστ.  27*140  εκ.  από ξύλο και κεχρί για οικιακή χρήση,  χόρτινη 6  ραφών,
ενισχυμένη (για εξωτερικούς χώρους)

Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή την μία πλευρά (με σύρμα) και μαλακή
επιφάνεια την άλλη πλευρά (μεγάλο μέγεθος 15x10cm).
Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή την μία πλευρά (με σύρμα) και μαλακή
επιφάνεια την άλλη πλευρά (μεσαίο μέγεθος).
Σφουγγαρίστρα κίτρινη βιδωτή τύπου wettex ή ισοδύναμου ανταλλακτικό,  Α  ́ ποιότητας από αναγεννημένη
κυτταρίνη, με πρώτη ύλη το ξύλο. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να είναι
ιδιαίτερα απορροφητικές και ανθεκτικές,  να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.

Σφουγγαρίστρα λευκή βιδωτή επαγγελματική με κρόσια ανταλλακτικό,  Α  ́ ποιότητας από αναγεννημένη
κυτταρίνη, με πρώτη ύλη το ξύλο. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να είναι
ιδιαίτερα απορροφητικές και ανθεκτικές,  να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.

Τσοχάκια για καρέκλες και ντουλάπια.  Σε συσκευασία 6  τεμαχίων.  Τσοχάκια προστασίας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την προστασία ευαίσθητων επιφανειών ή για να διευκολύνουν την κίνηση αντικειμένων
πάνω σε λείες επιφάνειες. Να προστατεύουν ξύλο, γυαλί, παρκέ, δάπεδο μελαμίνης και πλακάκια.
Κομμένα εκ των προτέρων σε διαφορετικά μεγέθη ή κόβονται εύκολα στο επιθυμητό μέγεθος. Από υλικό υψηλής
αντοχής και ποιότητας και να μην σκίζονται εύκολα.

Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 750ml,  με άρωμα.  Παχύρευστο καθαριστικό για την
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.   Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.



Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων.  Να διατίθεται σε οικονομική συσκευασία 4  λίτρων.  Με διεισδυτικές
μαλακτικές ουσίες που να απομακρύνει και τους πιο επίμονους λεκέδες χαρίζοντας καθαριότητα και αστραφτερή
λάμψη. Με αρωματικές ουσίες, να μην προκαλεί φθορές στο πλυντήριο και στα σκεύη. Να φέρει σήμανση CE &
να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρό αρωματικό καθαριστικό για το πάτωμα σε συσκευασία του 1 λίτρου. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να είναι
αρωματικό, χαμηλού αφρισμού, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους και σκληρές βρωμιές οργανικής και
ανόργανης φύσης.

Υγρό καθαρισμού WC  για τα άλατα 750  ml  (τύπου viacal  ή ισόσύναμου), να περιέχει οξύ και διάφορες
επιφανειοδραστικές ουσίες. Να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη
υγιεινής κ.λ.π.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή
νομοθεσία.

Υγρό καθαριστικό για μοκέτες, χαμηλού αφρισμού (τύπου vanish ή ισοδύναμου) 350 ml- 500 ml. Απορρυπαντικό
με λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό οξυγόνο τασιενεργές ουσίες με άρωμα. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα
και δεν αφήνει υπολείμματα, καθαρίζει σε βάθος. Δεν καταστρέφει (δεν ξεβάφει) το χρώμα του υφάσματος.
Κατάλληλο για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες
χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ.  άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης.
Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα.  Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική 4  λίτρων.  Να μην χρειάζεται
ξέβγαλμα.  Με άρωμα.  Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι
βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου,
μάρμαρα,  τοίχους κλπ.  Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης
και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης.

Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750ml. Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια με αντλία, με ουδέτερο ph, αντιβακτηριδιακό και υποαλλεργικό σε συσκευασία
250ml-300ml, με ευχάριστο άρωμα.

Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, με ευχάριστο άρωμα, υποαλλεργικό και φιλικό προς το δέρμα. Να διατίθεται
σε οικονομική συσκευασία 4 λίτρων. Με γλυκερίνη και βεταϊνη. Να έχει ουδέτερο PH 6-7.

Υγρό τζαμιών καθαριστικό σε οικονομική συσκευασία των 4  λίτρων.  Να έχει ειδική σύνθεση που να βοηθά τον
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα.  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.

Υγρό τζαμιών σε spray 750ml. Να έχει ειδική σύνθεση που να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα
μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Φαράσι ορθοστατικό,  πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του,  μεγάλης αντοχής με ενσωματωμένο
εργονομικό κοντάρι αλουμινίου.
Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, μεγάλης αντοχής.

Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του 1 κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις.  Να είναι
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Μη ανακυκλωμένο, από καθαρή χαρτομάζα. Το
προϊόν να είναι  σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων, από λευκασμένο χημικό πολτό, μη ανακυκλωμένο, από καθαρή
χαρτομάζα, 3φυλλο άνω των 500 γρ. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χαρτοπετσέτα λευκή, 100 φύλλα ανά πακέτο, 30x30. Απορροφητική από 100% λευκασμένο χημικό πολτό, βάρος
χαρτιού ανά κουτί 130 γρ. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χειροπετσέτες λευκές ΖΙΚ ΖΑΚ (συσκευασία 4000 φύλλων) κιβώτιο

Ανοξείδωτο μεταλλικό σύρμα (συσκευασία 2 τεμ.)

Φίλτρο απορροφητήρα



Σφιγκτήρας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας

Υγρό απορρυπαντικό πλυσίματος ρούχων  (για πλύσιμο στο χέρι μάλλινα και ευαίσθητα)

Σετ παρκετέζα βαμβακερή, διάσταση τελάρου - βάσης 50εκ (βαμβακερή)

Ανταλλακτικό πανί παρκετέζας διάσταση τελάρου 50εκ. (από microfibra)

Σετ παρκετέζα:  α.  βάση -  μεταλλική τελάρο διαστ από 80  εκ μέχρι 1,00μ περίπου,
β. ακρυλικό πανί, γ. κοντάρι αλουμινίου 1,40μ

Επαγγελματικό σετ τρόλεϊ καθαρισμού. Πλαστικό με ρόδες εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής με 3  ράφια,  4
ειδικά βοηθητικά δοχεία, ειδικό κάδο με καπάκι, ειδική βάση για τοποθέτηση παρκετέζας.

Ανταλλακτικό πανί παρκετέζας διάσταση τελάρου  80μ.μέχει 1.00μ.

Χαρτομάντηλα  προσώπου 150 φύλλα σε συσκευασία ορθογώνιο κουτί. Πολύ απαλά, δίφυλλα ή τρίφυλλα

Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml (τύπου Klinex ή ισοδύναμου). Λευκαντικό και απολυμαντικό παχύρευστο διάλυμα
στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι
κατασκευασμένη σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Α.3 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ανταλλακτικό φιαλίδιο υγραερίου (γκαζάκι) 190 γρ. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι
σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396,  να φέρει σήμανση CE  και είναι
πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ 0437.

Γάντια από latex μίας χρήσης Α΄ ποιότητας, μήκους περίπου 20 εκ. Να φέρει σήμανση CE, σε συσκευασία 100
τεμαχίων. Σε μεγέθη small, medium, & large όπως ζητηθούν.

Εντομοκτόνο σε spray 300 ml (για μύγες), οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -
ελεύθερο από χλωροφθοράνθρακες CFCς free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του
Κράτους,  κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια,  από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.

Κατσαριδοκτόνο σε spray  300ml,  οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -
ελεύθερο από χλωροφθοράνθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του
Κράτους,  κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια,  από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας

Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο μήκους 1,30μ. κατάλληλο για σκούπες και σφουγγαρίστρες, το οποίο να βιδώνει
απόλυτα.

Μυγοσκοτώστρα

Πετσέτα απορροφητική No 4 26,5*41 τύπου wettex ή ισοδύναμου, σπογγοπετσέτες από αναγεννημένη
κυτταρίνη. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ.

Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης, λευκά 250 ml από πολυεστέρα PET, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά,
(δεσμίδα των 50 τεμαχίων)

Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65x90 εκ. (ρολό 20τμχ) ενδεικτικού χρώματος πράσινου με κορδόνι,
υψηλής αντοχής.

Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45x50 εκ. (ρολό 30τμχ) ενδεικτικού χρώματος λευκές, υψηλής αντοχής.

Σκούπα ανταλλακτικό μονή ενισχυμένη με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών, χωρίς κοντάρι



Σύρμα χοντρό μεταλλικό πλεκτό ευρείας χρήσης για επίμονες σκληρές βρωμιές για κατσαρόλες, για εύκολη
απομάκρυνση και της επίμονης βρωμιάς στα σκεύη της κουζίνας. Αφαιρεί ακόμα και ξεραμένα λίπη αφήνοντας
τις κατσαρόλες και τα τηγάνια καθαρά και λαμπερά. Ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση.

Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή την μία πλευρά (με σύρμα)  και
μαλακή επιφάνεια την άλλη πλευρά (μεσαίο μέγεθος).

Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό,  βιδωτή,  τύπου wettex  ή ισοδύναμου,   Α΄ ποιότητας από αναγεννημένη
κυτταρίνη,  με πρώτη ύλη το ξύλο.  Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού επίσης φυσικό προϊόν.  Να
είναι απορροφητική χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον.

Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 750ml,  με άρωμα.  Παχύρευστο καθαριστικό για την
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.

Υγρό καθαρισμού WC  για τα άλατα 750  ml  (τύπου viacal  ή ισοδύναμου),  να περιέχει οξύ και διάφορες
επιφανειοδραστικές ουσίες. Να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια,
είδη υγιεινής κ.λ.π. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα.  Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική 4  λίτρων.  Να μην χρειάζεται
ξέβγαλμα.  Με άρωμα.  Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι
βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια
δαπέδου,  μάρμαρα,  τοίχους κλπ.  Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της ευρωπαϊκής
ένωσης.

Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί)  750ml.  Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ.  Να φέρει σήμανση CE  & να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με  την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, με ευχάριστο άρωμα, υποαλλεργικό και φιλικό προς το δέρμα. Να διατίθεται
σε οικονομική συσκευασία 4 λίτρων. Με γλυκερίνη και βεταϊνη. Να έχει ουδέτερο PH 6-7.

Υγρό τζαμιών σε spray  750ml.  Να έχει ειδική σύνθεση που να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του 1 κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Να είναι
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Μη ανακυκλωμένο, από καθαρή χαρτομάζα.
Το προϊόν να είναι  σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων, από λευκασμένο χημικό πολτό, μη ανακυκλωμένο, από καθαρή
χαρτομάζα, 3φυλλο άνω των 500 γρ. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml (τύπου Klinex ή ισοδύναμου). Λευκαντικό και απολυμαντικό παχύρευστο
διάλυμα στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι
κατασκευασμένη σύμφωνα με  την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΟΜΑΔΑ Β: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Β1. Κ.Α.Π.Η ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε  συσκευασία των 2,5  κιλών.  Ειδικό αλάτι 99,9%  καθαρό,  σε κόκκους που
διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν τη
συσκευή αποσκλήρυνσης.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία.

Αποσμητικό χώρου σε μορφή spray 500ml. Να μην περιέχει CFCs, να μην περιέχει αλλεργιογόνα. Να φέρει
σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. περιέχει συστατικά σύμφωνα
με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης.

Γάντια από latex μίας χρήσης Α΄ ποιότητας, μήκους περίπου 20 εκ. Να φέρει σήμανση CE, σε συσκευασία 100
τεμαχίων. Σε μεγέθη small, medium, & large όπως ζητηθούν.



Εντομοκτόνο σε spray 300 ml (για μύγες), οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -
ελεύθερο από χλωροφθοράνθρακες CFCς free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του
Κράτους,  κατάλληλο για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια,  από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.

Ιατρικό ρολό μίας χρήσης 58 εκ. φάρδος x 50 μέτρα μήκος από χαρτί και πλαστικό (αδιάβροχο).

Καλαμάκια σπαστά διαφόρων χρωμάτων από πολυεστέρα PET, διαμέτρου 5 χιλ. μήκους 25 εκ., κατάλληλα για
τρόφιμα, μίας χρήσης, μη τοξικά. Πακέτο 100 τμχ.

Κατσαριδοκτόνο σε spray  300ml,  οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -
ελεύθερο από χλωροφθοράνθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του
Κράτους,  κατάλληλο για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια,  από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας

Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο μήκους 1,30μ. κατάλληλο για σκούπες και σφουγγαρίστρες, το οποίο να βιδώνει
απόλυτα.

Λαμπρυντικό πλυντηρίου πιάτων 500ml (τύπου calgonite ή ισοδύναμου), υγρό με επιφανειοδραστικές ουσίες
κατάλληλο για την απομάκρυνση των αλάτων και των υπολειμμάτων του απορρυπαντικού από τα σκεύη κατά
το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παγοκυψέλες συσκευασία 10 τεμαχίων κατάλληλες για τρόφιμα, μη τοξικές. Να διαθέτει αρ. άδειας
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Πετσέτα απορροφητική No 4 26,5Χ41 τύπου wettex ή ισοδύναμου, σπογγοπετσέτες από αναγεννημένη
κυταρρίνη. Για ενδυνάμωση να πειέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ.

Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65x90 εκ. (ρολό 20τμχ.) ενδεικτικού χρώματος πράσινου με κορδόνι

Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45x50 εκ. (ρολό 30τμχ.) ενδεικτικού χρώματος λευκές

Σκούπα ανταλλακτικό μονή ενισχυμένη με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών, χωρίς κοντάρι

Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή την μία πλευρά (με σύρμα)  και
μαλακή επιφάνεια την άλλη πλευρά (μεσαίο μέγεθος).
Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό,  βιδωτή,  τύπου wettex  ή ισοδύναμου,   Α΄ ποιότητας από αναγεννημένη
κυτταρίνη,  με πρώτη ύλη το ξύλο.  Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού επίσης φυσικό προϊόν.  Να
είναι απορροφητική χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον.
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 750ml,  με άρωμα.  Παχύρευστο καθαριστικό για την
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.   Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την κείμενη
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων.  Να διατίθεται σε οικονομική συσκευασία 4 λίτρων.  Με διεισδυτικές
μαλακτικές ουσίες που να απομακρύνει και τους πιο επίμονους λεκέδες χαρίζοντας καθαριότητα και
αστραφτερή λάμψη. Με αρωματικές ουσίες, να μην προκαλεί φθορές στο πλυντήριο και στα σκεύη. Να φέρει
σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με  την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρό καθαρισμού WC για τα άλατα 750 ml (τύπου viacal ή ισοδύναμου), να περιέχει οξύ και διάφορες
επιφανειοδραστικές ουσίες. Να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια,
είδη υγιεινής κ.λπ.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή
νομοθεσία.

Υγρό καθαριστικό για μάρμαρα (με πράσινο σαπούνι) 750ml. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες
χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ.  άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης.

Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα.  Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική 4  λίτρων.  Να μην χρειάζεται
ξέβγαλμα.  Με άρωμα.  Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι



βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια
δαπέδου,  μάρμαρα,  τοίχους κλπ.  Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της ευρωπαϊκής
ένωσης.

Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί)  750ml.  Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ.  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.

Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, με ευχάριστο άρωμα, υποαλλεργικό και φιλικό προς το δέρμα. Να διατίθεται
σε οικονομική συσκευασία 4 λίτρων. Με γλυκερίνη και βεταϊνη. Να έχει ουδέτερο PH 6-7.

Υγρό τζαμιών σε spray  750ml.  Να έχει ειδική σύνθεση που να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με
την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Φαράσι ορθοστατικό, πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, μεγάλης αντοχής με ενσωματωμένο
εργονομικό κοντάρι αλουμινίου.

Φιάλη καμινέτου (450γρ. Βουτάνιο) τύπου Ελ Γκρέκο. Με σύστημα σύνδεσης που να εξασφαλίζει ευκολότερο
και πιο σίγουρο χειρισμό.  Να μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί από το φιαλίδιο,  ακόμα και όταν το
φιαλίδιο δεν είναι άδειο.  Το άναμμα να γίνεται εύκολα και αυτόματα με κουμπί πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης
και η φλόγα να μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ειδικής βαλβίδας.  Κατανάλωση υγραερίου:  108γρ./ώρα (1,5  kw).
Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του 1 κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Να είναι
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Μη ανακυκλωμένο, από καθαρή χαρτομάζα.
Το προϊόν να είναι  σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων, από λευκασμένο χημικό πολτό, μη ανακυκλωμένο, από καθαρή
χαρτομάζα, 3φυλλο άνω των 500 γρ. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χειροπετσέτες λευκές ΖΙΚ ΖΑΚ (συσκευασία 4000 φύλλων) κιβώτιο

Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml (τύπου Klinex ή ισοδύναμου). Λευκαντικό και απολυμαντικό παχύρευστο
διάλυμα στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα
με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι κατασκευασμένη
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επαγγελματικό σετ τρόλεϊ καθαρισμού.  Πλαστικό με ρόδες εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής με 3  ράφια,  4
ειδικά βοηθητικά δοχεία, ειδικό κάδο με καπάκι, ειδική βάση για τοποθέτηση παρκετέζας.

Ταπέτα καθαριότητας (διαστ.  60Χ90  εκ)  από καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου που παγιδεύει χώμα και ρύπους,
εύκαμπτο, με λείο πλαίσιο στο τελείωμα, σε χρώμα επιλογής μας.

Ταπέτα καθαριότητας (διαστ.  90Χ1,20  εκ)  από καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου που παγιδεύει χώμα και ρύπους,
εύκαμπτο, με λείο πλαίσιο στο τελείωμα, σε χρώμα επιλογής μας.

Χλώριο υγρό 2  λίτρων (τύπου Klinex  ή ισοδύναμου).  Λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα στο οποίο να
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης
καθώς και οδηγίες προφύλαξης.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Β.2 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ



Αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε  συσκευασία των 2,5  κιλών.  Ειδικό αλάτι 99,9%  καθαρό,  σε κόκκους που
διαλύονται εύκολα, να μην περιέχει κατάλοιπα όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν τη
συσκευή αποσκλήρυνσης.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Αλουμινένιο σκεύος ταψάκι μέγεθος 20,5x13,5  cm  (συσκευασία 4  τεμαχίων)  κατάλληλο για ψήσιμο στο
φούρνο μέχρι 200 βαθμούς κελσίου, κατάλληλο για την κατάψυξη καθώς και για την διατήρηση των τροφίμων
στην συντήρηση. Το αλουμίνιο να είναι κατασκευασμένο από υλικά κατάλληλα για επαφή με όλα τα τρόφιμα,
για χρήση των σκευών από νήπια που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα.  Το αλουμίνιο να είναι εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της Ελλάδος καθώς επίσης να τηρεί τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
μη τοξικό.

Αλουμινένιο σκεύος ταψάκι μέγεθος 39,6x33,6  cm  (συσκευασία 2  τεμαχίων)  κατάλληλο για ψήσιμο στο
φούρνο μέχρι 200 βαθμούς κελσίου, κατάλληλο για την κατάψυξη καθώς και για την διατήρηση των τροφίμων
στην συντήρηση. Το αλουμίνιο να είναι κατασκευασμένο από υλικά κατάλληλα για επαφή με όλα τα τρόφιμα,
για χρήση των σκευών από νήπια που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα.  Το αλουμίνιο να είναι εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της Ελλάδος καθώς επίσης να τηρεί τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
μη τοξικό.

Αλουμινόχαρτο 100 μέτρα επαγγελματικό. Να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμα 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.  Από υλικό κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μη τοξικό.

Ανταλλακτικό φιαλίδιο υγραερίου (γκαζάκι) 190 γρ. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι
σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396,  να φέρει σήμανση CE  και είναι
πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ 0437.
Αντιβακτηριδιακό πολυκαθαριστικό σε μορφή σπρέυ (τύπου Dettol) 500 ml. Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο,
φυματιοκτόνο,  ιοκτόνο,  απολυμαντικό σε υγρή μορφή για την απολύμανση και τον καθαρισμό των
επιφανειών, συμβατό στις μεταλλικές επιφάνειες. Συμβατό στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, επαγγελματική συσκευασία 45x45 μ., να διαθέτει εξαιρετικές αντικολλητικές
ιδιότητες και μεγάλες αντοχές σε υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι και 200 βαθμ. κελσίου). Να προστατεύει τα
φαγητά καθώς δεν κολλάει πάνω τους κατά το ψήσιμο χάρη στην ειδική αντικολλητική του σύνθεση. Να είναι
χαρτί υψηλής αντοχής,  κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απολυμαντικό αντισηπτικό χεριών (τύπου Dettol ή ισοδύναμου) σε μορφή gel 500ml. Αλκοολούχο, αντισηπτικό
χεριών βοηθά με δραστικό τρόπο στην μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών.

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη που να διαλύεται εύκολα και πλήρως,  να εξασφαλίζει
καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα,  να περιέχει ενεργά τασιενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην
επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να είναι συσκευασμένο σε 100%
ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη συσκευασίες,  να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων,  να
πλένει αποτελεσματικά και στους 30 βαθμούς κελσίου (συσκευασία των 10-12,35 κιλών).

Αποσμητικό χώρου σε spray  με άρωμα τύπου dettol  ή ισοδύναμου,  400ml  απολυμαντικό,  προλαμβάνει την
εξάπλωση μικροβίων. Να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να μην περιέχει αλλεργιογόνα. Το
προϊόν να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Αραχνόσκουπα οβάλ από Ά ποιότητας υλικό, κομπλέ με μακρύ κοντάρι.
Αφρόλουτρο παιδικό σε συσκευασία των 750ml, υδατικό παχύρρευστο διάλυμα σε διάφορα χρώματα,
αρωματικό, να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH, με αγνά συστατικά και ήπια δράση, καθαρίζει απαλά το
δέρμα.
Βενζίνη καθαρισμού 450ml

Γάντια από latex μίας χρήσης Α΄ ποιότητας, μήκους περίπου 20 εκ. Να φέρει σήμανση CE, σε συσκευασία 100
τεμαχίων.
Εντομοκτόνο σε spray 300 ml (για μύγες), οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -
ελεύθερο από χλωροφθοράνθρακες CFCς free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του
Κράτους,  κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια,  από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.

Καθαριστικό για επιφάνειες inox  με ψεκαστήρα 500  ml.  Να γυαλίζει και να περιποιείται τις ανοξείδωτες
επιφάνειες σε βάθος. Να τηρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Καλαμάκια σπαστά διαφόρων χρωμάτων από πολυεστέρα PET, διαμέτρου 5 χιλ. μήκους 25 εκ., κατάλληλο για
τρόφιμα, μίας χρήσης, μη τοξικά. Πακέτο 100 τμχ.

Κατσαριδοκτόνο σε spray  300ml,  οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -
ελεύθερο από χλωροφθοράνθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του
Κράτους,  κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια,  από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας.
Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο μήκους 1,30μ. κατάλληλο για σκούπες και σφουγγαρίστρες, το οποίο να βιδώνει
απόλυτα.
Κουβάς σφουγγαρίσματος απλός με στίφτη, πλαστικός, χωρητικότητας 12 lt με ενσωματωμένο, αφαιρούμενο
εξάρτημα αποστράγγισης υγρών

Κρέμα καθαρισμού για το μπάνιο 500ml,  πολυκαθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες
εσωτερικών χώρων, παχύρρευστο, αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους οργανικής και ανόργανης
φύσης, λίπη. Να ξεπλένεται εύκολα και να μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές
ουσίες, λεπτούς κόκκους και σάπωνες (τύπου cif). Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα
με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Λάδι για επάλειψη βρεφών &  νηπίων,  μυοχαλαρωτικό (τύπου johnsons  baby  oil  ή ισοδύναμου)  200ml.  Να
περιέχει NaturalCalm, ένα μοναδικό μίγμα χαλαρωτικών αρωμάτων. Να σφραγίζει 10 φορές περισσότερη
υγρασία από ότι πολλές λοσιόν σε στεγνή επιδερμίδα.

Μαλακτικό ρούχων πλυντηρίου σε συσκευασία 1,4  λίτρων,  συμπυκνωμένο,  κατάλληλο για πλύσιμο στο
πλυντήριο και στο χέρι.   Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο
περιβάλλον. Να συσκευάζεται σε ειδικά μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες και
ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα, υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς, να
προσφέρει απαλότητα στα ρούχα.  Το προϊόν να φέρει σήμανση CE  & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με
την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Μεμβράνη διαφανής τροφίμων 30x250μ. Ιδανική για τη συντήρηση των τροφίμων μέσα και έξω από το ψυγείο.
Να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και εφαρμόζει σε όλα τα σκεύη,  να είναι κατάλληλη για επαφή με όλα τα
τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Να είναι κατάλληλη για χρήση στην
κατάψυξη σε θερμοκρασίες έως -30 βαθμούς κελσίου.
Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑΑ (συσκευασία 4 τεμαχίων), Α  ́ ποιότητας, υψηλής αντοχής, προϊόν με ευρωπαϊκές
προδιαγραφές.
Μωρομάντηλα (υγρά μαντηλάκια) υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευμα για να μην
προκαλεί ερεθισμούς, σε συσκευασία 72 τεμαχίων. Το προϊόν  να φέρει σήμανση CE & να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ξεσκονόπανο καθαρισμού με μικροϊνες, Ά ποιότητας υλικό, σύνθεσης 50% βισκόζη και 50% άλλες συνθετικές
ύλες (σε συσκευασία 6 τεμαχίων), από απαλές ίνες, απορροφητικό χωρίς να αφήνει χνούδι.
Παγοκυψέλες συσκευασία 10 τεμαχίων κατάλληλες για τρόφιμα, μη τοξικές. Να διαθέτει αρ. άδειας
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Πανάκια με μικροϊνες για τα τζάμια.  Να είναι από Α΄ ποιότητας υλικό,  σύνθεσης 50% βισκόζη και 50% άλλες
συνθετικές ύλες, από απαλές ίνες, ιδιαίτερα απορροφητικά χωρίς να αφήνουν χνούδι. Να μην αφήνουν
στάμπες και θάμπωμα.

Πετσέτα απορροφητική No 3 26Χ32 τύπου wettex ή ισόδύναμου, σπογγοπετσέτες από αναγεννημένη
κυτταρίνη. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ.

Πετσέτα απορροφητική No 4 26,5Χ41 τύπου wettex ή ισοδύναμου, σπογγοπετσέτες από αναγεννημένη
κυτταρίνη. Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού, επίσης φυσικό προϊόν. Να έχει υψηλή
απορροφητικότητα χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ.

Πετσέτα απορροφητική καθαρισμού τύπου wettex ή ισοδύναμου ρολό 25cm x 1,5m. Σπογγοπετσέτες από
αναγεννημένη κυτταρίνη.  Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού,  επίσης φυσικό προϊόν.  Να έχει
υψηλή απορροφητικότητα,  γρήγορο στέγνωμα χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ.

Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης, λευκά 250 ml από πολυεστέρα PET, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά,
(δεσμίδα των 50 τεμαχίων)



Σακούλες απορριμμάτων γίγας 70x95 (ρολό 10 τμχ.) πλαστικοί σάκοι παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής
περιεκτικότητας LDPE, υψηλής αντοχής.

Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65x90 εκ. (ρολό 20τμχ.) ενδεικτικού χρώματος πράσινου με κορδόνι,
υψηλής αντοχής.

Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45x50 εκ. (ρολό 30τμχ.) ενδεικτικού χρώματος λευκές, υψηλής αντοχής.

Σακούλες τροφίμων μεγάλες 28x43  εκ.  10  λίτρων (50  τμχ.).  Ιδανικές για τη συντήρηση των τροφίμων στο
ψυγείο αλλά και στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες μέχρι -25  βαθμούς κελσίου.  Κατάλληλες για τη μεταφορά
τροφίμων,  υψηλής αντοχής και δεν σκίζονται εύκολα,  από υλικό κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σακούλες τροφίμων μεσαίες 28x33 εκ., 4 λίτρων (50 τμχ.). Ιδανικές για τη συντήρηση των τροφίμων στο ψυγείο
αλλά και στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες μέχρι -25 βαθμούς κελσίου. Κατάλληλες για τη μεταφορά τροφίμων,
υψηλής αντοχής και δεν σκίζονται εύκολα, από υλικό κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκόνη για πλύσιμο στο χέρι τύπου tide  ή ισοδύναμου 900γρ.,  να διαλύεται εύκολα,  με ευχάριστο άρωμα,  να
απομακρύνει και τους πιο επίμονους λεκέδες χαρίζοντας καθαριότητα και αστραφτερή λάμψη. Προϊόν που
σέβεται το περιβάλλον και να τηρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοροκτόνο gel 6 τεμ. (τύπου vapona ή ισοδύναμου), να είναι αποτελεσματικό και δραστικό απέναντι στους
σκόρους.  Κατάλληλο να το εισπνέουν νήπια,  να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία,  το προϊόν να
είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σκούπα οικιακή με κοντάρι ξύλινο, ενισχυμένη με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών
Σκούπα ψάθινη με ξύλινο κοντάρι διαστ. 27Χ140 εκ. από ξύλο και κεχρί για οικιακή χρήση (για εξωτερικούς
χώρους)

Σφουγγαράκι λευκό γενικού καθαρισμού (γόμα) για τοίχους και θρανία, για σβήσιμο λεκέδων, μαγική γόμα
που σβήνει τα σημάδια μόνο με νερό.
Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή την μία πλευρά (με σύρμα)  και
μαλακή επιφάνεια την άλλη πλευρά (μεγάλο μέγεθος 15x10cm).
Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή την μία πλευρά (με σύρμα)  και
μαλακή επιφάνεια την άλλη πλευρά (μεσαίο μέγεθος).

Σφουγγαρίστρα κίτρινη βιδωτή τύπου wettex ή ισοδύναμου ανταλλακτικό,  Α΄ ποιότητας από αναγεννημένη
κυτταρίνη,  με πρώτη ύλη το ξύλο.  Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού,  επίσης φυσικό προϊόν.  Να
είναι ιδιαίτερα απορροφητικές και ανθεκτικές, να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.

Σφουγγαρίστρα λευκή βιδωτή επαγγελματική με κρόσια ανταλλακτικό,  Α΄ ποιότητας από αναγεννημένη
κυτταρίνη,  με πρώτη ύλη το ξύλο.  Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού,  επίσης φυσικό προϊόν.  Να
είναι ιδιαίτερα απορροφητικές και ανθεκτικές, να μην αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.
Ταμπλέτες για πλυντήριο πιάτων οικιακής χρήσης (48-50 τεμ.). Σύνθεση που οι ταμπλέτες να  διαλύονται
εύκολα, με διεισδυτικές μαλακτικές ουσίες που να απομακρύνουν και τους πιο επίμονους λεκέδες χαρίζοντας
καθαριότητα και αστραφτερή λάμψη.  Με αρωματικές ουσίες,  να μην προκαλούν φθορές στο πλυντήριο και
στα σκεύη (τύπου calgonite ή ισοδύναμου). Να τηρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τσοχάκια για καρέκλες και ντουλάπια.  Σε συσκευασία 6  τεμαχίων.  Τσοχάκια προστασίας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την προστασία ευαίσθητων επιφανειών ή για να διευκολύνουν την κίνηση αντικειμένων
πάνω σε λείες επιφάνειες. Να προστατεύουν ξύλο, γυαλί, παρκέ, δάπεδο μελαμίνης και πλακάκια.
Κομμένα εκ των προτέρων σε διαφορετικά μεγέθη ή κόβονται εύκολα στο επιθυμητό μέγεθος. Από υλικό
υψηλής αντοχής και ποιότητας και να μην σκίζονται εύκολα.

Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 750ml,  με άρωμα.  Παχύρευστο καθαριστικό για την
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών.  Το προϊόν να φέρει σήμανση CE  &  να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρό αρωματικό καθαριστικό για το πάτωμα σε συσκευασία του 1  λίτρου.  Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.  Να
είναι αρωματικό, χαμηλού αφρισμού, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους και σκληρές βρωμιές οργανικής και
ανόργανης φύσης.



Υγρό καθαρισμού WC  για τα άλατα 750  ml  (τύπου viacal  ή ισοδύναμου),  να περιέχει οξύ και διάφορες
επιφανειοδραστικές ουσίες. Να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια,
είδη υγιεινής κ.λπ.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή
νομοθεσία.
Υγρό καθαριστικό για μοκέτες, χαμηλού αφρισμού (τύπου vanish ή ισοδύναμου) 350 ml- 500 ml.
Απορρυπαντικό με λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό οξυγόνο τασιενεργές ουσίες με άρωμα. Δεν
χρειάζεται ξέβγαλμα και δεν αφήνει υπολείμματα, καθαρίζει σε βάθος. Δεν καταστρέφει (δεν ξεβάφει) το
χρώμα του υφάσματος.  Κατάλληλο για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια.  Η συσκευασία να
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ.  άδειας κυκλοφορίας του
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης.

Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα.  Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική 4  λίτρων.  Να μην χρειάζεται
ξέβγαλμα.  Με άρωμα.  Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι
βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια
δαπέδου,  μάρμαρα,  τοίχους κλπ.  Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της ευρωπαϊκής
ένωσης.

Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί)  750ml.  Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ.  Να φέρει σήμανση CE  & να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια με αντλία,  με ουδέτερο ph,  αντιβακτηριδιακό και υποαλλεργικό σε
συσκευασία 250ml-300ml, με ευχάριστο άρωμα.
Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια, με ευχάριστο άρωμα, υποαλλεργικό και φιλικό προς το δέρμα. Να διατίθεται
σε οικονομική συσκευασία 4 λίτρων. Με γλυκερίνη και βεταϊνη. Να έχει ουδέτερο PH 6-7.

Υγρό τζαμιών καθαριστικό σε οικονομική συσκευασία των 4 λίτρων. Να έχει ειδική σύνθεση που να βοηθά τον
καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να φέρει σήμανση CE & να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρό τζαμιών σε spray  750ml.  Να έχει ειδική σύνθεση που να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με
την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Υπερλευκαντικό (τύπου εύρηκα) σε σκόνη 500 γρ. να απομακρύνει και τους πιο επίμονους και δύσκολούς
λεκέδες από τα υφάσματα χωρίς να καταστρέφει την ποιότητα του χρώματος του υφάσματος, χαρίζοντας
καθαριότητα και αστραφτερή λάμψη.  Η σύνθεση του να μην είναι βλαβερή για το περιβάλλον και για τον
άνθρωπο. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Φαράσι ορθοστατικό, πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, μεγάλης αντοχής με ενσωματωμένο
εργονομικό κοντάρι αλουμινίου.

Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, μεγάλης αντοχής.

Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του 1 κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Να είναι
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Μη ανακυκλωμένο, από καθαρή χαρτομάζα.
Το προϊόν να είναι  σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων, από λευκασμένο χημικό πολτό, μη ανακυκλωμένο, από καθαρή
χαρτομάζα, 3φυλλο άνω των 500 γρ. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χαρτοπετσέτα λευκή, 100 φύλλα ανά πακέτο, 30x30. Απορροφητική από 100% λευκασμένο χημικό πολτό,
βάρος χαρτιού ανά κουτί 130 γρ. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χειροπετσέτες λευκές ΖΙΚ ΖΑΚ (συσκευασία 4000 φύλλων) κιβώτιο

Επαγγελματικό σετ τρόλεϊ καθαρισμού.  Πλαστικό με ρόδες εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής με 3  ράφια,  4
ειδικά βοηθητικά δοχεία, ειδικό κάδο με καπάκι, ειδική βάση για τοποθέτηση παρκετέζας.
Σετ παρκετέζα βαμβακερή διάσταση τελάρου - βάσης 50εκ (βαμβακερή)

Ανταλλακτικό πανί παρκετέζας διάσταση τελάρου 50εκ. (από microfibra)

Σετ παρκετέζα: α. βάση - τελάρο διαστ από 80 εκ μέχρι 1,00μ περίπου, β. ακρυλικό πανί, γ. κοντάρι αλουμινίου
1,40μ

Ανταλλακτικό πανί παρκετέζας διάσταση τελάρου  80μ.μέχει 1.00μ.



Χαρτομάντηλα  προσώπου 150 φύλλα σε συσκευασία ορθογώνιο κουτί. Πολύ απαλά, δίφυλλα ή τρίφυλλα

Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml (τύπου Klinex ή ισοδύναμου). Λευκαντικό και απολυμαντικό παχύρευστο
διάλυμα στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Β.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υγρό καθαριστικό απολυμαντικό σε spray με άρωμα τύπου dettol ή ισοδύναμου, 400ml απολυμαντικό,
προλαμβάνει την εξάπλωση μικροβίων. Να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να μην περιέχει
αλλεργιογόνα.

Ψηφιακή συσκευή για αρωματικό χώρου,  πλήρως αυτόματη,  οθόνη LCD,  με μπαταρίες ρυθμιζόμενη ως προς
τις μέρες και ώρες λειτουργίας, λευκή

Μαγικό φτερό swiffer ή ισοδύναμου 5 ανταλλακτικά + χειρολαβή

Μωρομάντηλα (υγρά μαντηλάκια) υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευμα για να μην
προκαλεί ερεθισμούς, σε συσκευασία 72 τεμαχίων. Το προϊόν  να φέρει σήμανση CE & να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρά πανάκια επίπλων,  (τύπου prondo  ή ισοδύναμου)  μόνο για ξύλινες επιφάνειες,   5  σε 1,  με aloe  vera  σε
συσκευασία των 25 τεμαχίων με εύκολο άνοιγμα, προϊόν σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρά πανάκια καθαρισμού (τύπου dettol ή ισοδύναμου), απολυμαντικά, αντιβακτηριδιακά, μικροβιοκτόνα για
την καταπολέμηση μικροβίων σε συσκευασία 20  τεμαχίων,  το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία.

Υγρό αρωματικό καθαριστικό για το πάτωμα σε συσκευασία του 1  λίτρου.  Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.  Να
είναι αρωματικό, χαμηλού αφρισμού, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους και σκληρές βρωμιές οργανικής και
ανόργανης φύσης.
Υγρό τζαμιών σε spray  750ml.  Να έχει ειδική σύνθεση που να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του 1 κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Να είναι
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Μη ανακυκλωμένο, από καθαρή χαρτομάζα.
Το προϊόν να είναι  σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τάπετα καθαριότητας (διαστ.  90Χ120  εκ.)  από PVC  που παγιδεύει χώμα και ρύπους,  με λείο πλαίσιο στο
τελείωμα, σε χρώμα επιλογής μας.
Χαρτομάντηλα  προσώπου 150 φύλλα σε συσκευασία ορθογώνιο κουτί. Πολύ απαλά, δίφυλλα ή τρίφυλλα

Χαρτοπετσέτα πολυτελείας, 100 φύλλα ανά πακέτο, 185γρ. 33x33, υψηλής αντοχής και Α΄ ποιότητας.

Χειροπετσέτες λευκές ΖΙΚ ΖΑΚ (συσκευασία 4000 φύλλων) κιβώτιο

Β.4  Κ.Η.Φ.Η

Αλουμινόχαρτο 100 μέτρα επαγγελματικό. Να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμα 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.  Από υλικό κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανταλλακτικό αρωματικό τουαλέτας (λεκάνης τύπου harpic ή ισοδύναμου), Α΄ ποιότητας με ευχάριστο άρωμα,
αποτελεσματικό στην οσμή και στην βρωμιά, το προϊόν να τηρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντιβακτηριδιακό πολυκαθαριστικό σε μορφή spray (τύπου Dettol ή ισοδύναμου) 500 ml. Βακτηριοκτόνο,
μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, ιοκτόνο, απολυμαντικό σε υγρή μορφή για την απολύμανση και τον καθαρισμό
των επιφανειών, συμβατό στις μεταλλικές επιφάνειες. Συμβατό στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αποσμητικό χώρου σε spray  με άρωμα τύπου dettol  ή ισοδύναμου,  400ml  απολυμαντικό,  προλαμβάνει την
εξάπλωση μικροβίων. Να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να μην περιέχει αλλεργιογόνα.



Αφρόλουτρο 500ml,παχύρευστο διάλυμα σε διάφορα χρώματα, με ήπιο άρωμα, υποαλλεργικό με ουδέτερο
PH. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Γάντια από latex μίας χρήσης Α΄ ποιότητας, μήκους περίπου 20 εκ. Να φέρει σήμανση CE, σε συσκευασία 100
τεμαχίων. Σε μεγέθη small, medium, & large όπως ζητηθούν.

Καλαμάκια σπαστά διαφόρων χρωμάτων από πολυεστέρα PET, διαμέτρου 5 χιλ. μήκους 25 εκ., κατάλληλο για
τρόφιμα, μίας χρήσης, μη τοξικά. Πακέτο 100 τμχ.

Κατσαριδοκτόνο σε spray  300ml,  οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -
ελεύθερο από χλωροφθοράνθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του
Κράτους,  κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια,  από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην
αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας

Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινο μήκους 1,30μ. κατάλληλο για σκούπες και σφουγγαρίστρες, το οποίο να βιδώνει
απόλυτα.
Κρέμα χεριών με άμεση ενυδατική και καταπραϋντική δράση, υποαλλεργική, δερματολογικά ελεγμένη σε
συσκευασία των 150ml.

Παγοκυψέλες συσκευασία 10 τεμαχίων κατάλληλες για τρόφιμα, μη τοξικές. Να διαθέτει αρ. άδειας
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Πάνες ακράτειας 10  τεμ.  Εσώρουχα μίας χρήσης σχεδιασμένα ειδικά για να συνδυάζουν υψηλή
απορροφητικότητα, άνεση και φιλικότητα στο δέρμα. Δερματολογικά ελεγμένο. Να ενδείκνυται για
περιπτώσεις βαριάς ακράτειας. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πετσέτα απορροφητική καθαρισμού τύπου Wettex ή ισοδύναμου ρολό 25cmx1,5 m. Σπογγοπετσέτες από
αναγεννημένη κυτταρίνη.  Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού,  επίσης φυσικό προϊόν.  Να έχει
υψηλή απορροφητικότητα,  γρήγορο στέγνωμα χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ.

Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης, λευκά 250 ml από πολυεστέρα PET, κατάλληλο για τρόφιμα, μη τοξικά,
(δεσμίδα των 50 τεμαχίων). Το προϊόν να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σακούλες απορριμμάτων γίγας 70x95 (ρολό 10 τμχ)  πλαστικοί σάκοι παράγονται από πολυαιθυλένιο χαμηλής
περιεκτικότητας LDPE, υψηλής αντοχής.
Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 65x90 εκ. (ρολό 20τμχ) ενδεικτικού χρώματος πράσινου με κορδόνι,
υψηλής αντοχής.

Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45x50 εκ. (ρολό 30τμχ.) ενδεικτικού χρώματος λευκές, υψηλής αντοχής.

Σκούπα ανταλλακτικό μονή ενισχυμένη με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών, χωρίς κοντάρι.

Σφουγγαράκι πιάτων για πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή την μία πλευρά (με σύρμα)  και
μαλακή επιφάνεια την άλλη πλευρά (μεσαίο μέγεθος).
Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό,  βιδωτή,  τύπου wettex  ή ισοδύναμου,   Α΄ ποιότητας από αναγεννημένη
κυτταρίνη,  με πρώτη ύλη το ξύλο.  Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού επίσης φυσικό προϊόν.  Να
είναι απορροφητική χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το
περιβάλλον.

Υγρά μαντηλάκια wet  wipes  48  τεμ.  Να περιέχει ειδική λοσιόν με ουδέτερο ph,  χωρίς οινόπνευμα,  χωρίς
άρωμα, δερματολογικά ελεγμένα. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 750ml,  με άρωμα.  Παχύρευστο καθαριστικό για την
καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την κείμενη ευρωπαϊκή
νομοθεσία.

Υγρό αρωματικό καθαριστικό για το πάτωμα σε συσκευασία του 1  λίτρου.  Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.  Να
είναι αρωματικό, χαμηλού αφρισμού, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους και σκληρές βρωμιές οργανικής και
ανόργανης φύσης.

Υγρό καθαρισμού WC  για τα άλατα 750  ml  (τύπου viacal  ή ισοδύναμου),  να περιέχει οξύ και διάφορες
επιφανειοδραστικές ουσίες. Να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια,
είδη υγιεινής κ.λ.π.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή
νομοθεσία.



Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί)  750ml.  Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ.  Να φέρει σήμανση CE  & να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια 500ml  με αντλία,  με ουδέτερο ph, υποαλλεργικό,  φιλικό προς το δέρμα,  με
ευχάριστο άρωμα σε συσκευασία των 500ml.
Υγρό τζαμιών σε spray  750ml.  Να έχει ειδική σύνθεση που να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με
την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Φιάλη καμινέτου (450γρ. Βουτάνιο) τύπου Ελ Γκρέκο. Με σύστημα σύνδεσης που να εξασφαλίζει ευκολότερο
και πιο σίγουρο χειρισμό.  Να μπορεί να συνδεθεί και να αποσυνδεθεί από το φιαλίδιο,  ακόμα και όταν το
φιαλίδιο δεν είναι άδειο.  Το άναμμα να γίνεται εύκολα και αυτόματα με κουμπί πιεζοηλεκτρικής ανάφλεξης
και η φλόγα να μπορεί να ρυθμιστεί μέσω ειδικής βαλβίδας.  Κατανάλωση υγραερίου:  108γρ./ώρα (1,5  kw).
Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό του 1 κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό
πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Να είναι
απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Μη ανακυκλωμένο, από καθαρή χαρτομάζα.
Το προϊόν να είναι  σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χαρτί υγείας σε ρολό συσκευασία 12 τεμαχίων, από λευκασμένο χημικό πολτό, μη ανακυκλωμένο, από καθαρή
χαρτομάζα, 3φυλλο άνω των 500 γρ. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χαρτοπετσέτα λευκή, 100 φύλλα ανά πακέτο, 30x30. Απορροφητική από 100% λευκασμένο χημικό πολτό,
βάρος χαρτιού ανά κουτί 130 γρ. Το προϊόν να είναι σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χλωρίνη παχύρρευστη 1250ml (τύπου Klinex ή ισοδύναμου). Λευκαντικό και απολυμαντικό παχύρευστο
διάλυμα στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.  Να φέρει σήμανση CE  &  να είναι
κατασκευασμένη σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία.

3. ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

Υγρό καθαρισμού WC  για τα άλατα 750  ml  (τύπου viacal  ή ισοδύναμου),  να περιέχει οξύ και διάφορες
επιφανειοδραστικές ουσίες. Να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια,
είδη υγιεινής κ.λ.π. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Χλωρίνη παχύρρευστη 1250 ml. Λευκαντικό και απολυμαντικό παχύρευστο διάλυμα στο οποίο να
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένη
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Χλωρίνη λεπτόρρευστη 4 L. Λευκαντικό και απολυμαντικό παχύρευστο διάλυμα στο οποίο να αναγράφεται η
ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία

Υγρό καθαριστικό λεκάνης (παπί)  750ml. Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ.  Να φέρει σήμανση CE & να είναι
κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία
Υγρό καθαριστικό για το πάτωμα.  Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική 4  λίτρων.  Να μην χρειάζεται
ξέβγαλμα.  Με άρωμα.  Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι
βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια
δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κλπ

Υγρό Κρεμοσάπουνο για τα χέρια, με ευχάριστο άρωμα, υποαλλεργικό και φιλικό προς το δέρμα. Να διατίθεται
σε οικονομική συσκευασία 4 λίτρων. Με γλυκερίνη και βεταϊνη. Να έχει ουδέτερο PH 6-7
Υγρό Κρεμοσάπουνο για τα χέρια, με αντλία 330ml, υποαλλεργικό και φιλικό προς το δέρμα. Με γλυκερίνη και
βεταϊνη. Να έχει ουδέτερο PH 6-7

Χαρτί υγείας (συσκευασία 4x12 ρολά)
Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό, λευκό διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με
μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις



Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό, 400 γραμμαρίων βιδωτή, λευκή με κρόσια από βαμβάκι,  Α΄ ποιότητας  27
εκατοστών Για ενδυνάμωση να περιέχουν ίνες βαμβακιού επίσης φυσικό προϊόν. Να είναι απορροφητική
χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ούτε για το περιβάλλον

Σάκος απορριμμάτων 50Χ60, πλαστικός μαύρου χρώματος, υψηλής αντοχής

Υγρό τζαμιών σε spray  750ml.  Να έχει ειδική σύνθεση που να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει
θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική βιδωτή, λευκή με κρόσσια, Α ποιότητας από βαμβάκι τύπου περούκα 30
εκατοστών Να είναι απορροφητική χωρίς να αφήνει χνούδι και να μην αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη
υγεία ούτε για το περιβάλλον

Φτερό τύπου Swiffer με 5 ανταλλακτικά και χειρολαβή

Κατσαριδοκτόνο σε spey 300ml οικιακής χρήσης, άοσμο (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό ελεύθερο
από χλωροφθορανθακες  CFCsfree σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χημείου του κράτους

Υγρό καθαριστικό για μοκέτες χαμηλού αφρισμού (τύπου vanish) 350 ml- 500 ml. Απορρυπαντικό με
λευκαντικούς παράγοντες με βάση το ενεργό οξυγόνο τασιενεργές ουσίες με άρωμα. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα
και δεν αφήνει υπολείμματα, καθαρίζει σε βάθος. Δεν καταστρέφει (δεν ξεβάφει) το χρώμα του υφάσματος.
Κατάλληλο για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια

Ανταλλακτικό Επαγγελματικής πρέσας σφουγγαρίσματος (στίφτης)

Σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 110*90, πλαστικός μαύρου χρώματος, υψηλής αντοχής

Σακούλες καλαθιών WC διαστάσεων 45x50 εκ. (ρολό 30τμχ.)
Γάντια νιτριλίου  μιας χρήσεως latex άσπρου χρώματος μέγεθος small συσκευασία 100 τμχ

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσεως latex άσπρου χρώματος μέγεθος medium συσκευασία 100 τμχ

Γάντια νιτριλίου μιας χρήσεως latex άσπρου χρώματος μέγεθος large συσκευασία 100 τμχ

Παρκετέζα (σπαστή κατά προτίμηση)  μήκους 120cm με κοντάρι για επαγγελματική χρήση για παρκέ μεγάλων
επιφανειών από 100% βαμβακερό νήμα που απορροφά τη σκόνη
Λάστιχο τζαμιών ορειχάλκινος με σπαστή λαβή 45-50 εκατοστών

Σφουγγάρι  πιάτων για πλύσιμο σκευών εξαιρετικά υψηλής αντοχής με σκληρή πλευρά(  ΜΕ ΣΥΡΜΑ)  και
μαλακή επιφάνεια στην άλλη πλευρά μεσαίου μεγέθους
Ορθοστατικό φαράσι πλαστικό χωρίς λάστιχο στο άκρο του μεγάλης αντοχής με ενσωματωμένο εργονομικό
κοντάρι αλουμινίου
Σκούπα ανταλλακτικό, βιδωτή, τύπου βεντάλια για εσωτερικούς χώρους

Αλκαλικές μπαταρίες 4 ΑΑ (να διατίθενται σε οικονομική συσκευασία 4 τεμαχίων)

Ρακλέτα νερού 100 εκατοστών με μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο ανθεκτικών στην οξείδωση και τη χρήση

Λαύριο 08.03.2018
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.

Προμηθευτής στη συνέχεια θα ονομάζεται ο μειοδότης -  μειοδότες που θα αναδειχθεί –

αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της

προμήθειας.

Ο Ανάδοχος ή οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υπογράψουν επιμέρους συμβάσεις με:  (α)  το Δήμο

Λαυρεωτικής, (β) το ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’, (γ) το ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και η διάρκεια ισχύος της είναι ένα (1) έτος ή έως

εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο).

Η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική,  σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής και

των Νομικών του Προσώπου,  χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα

είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της

παρούσας.

Οι ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικές και

δύναται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, υπό την

προϋπόθεση ότι οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της συνολικής δαπάνης της

σύμβασης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 74.262,47 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του

ΦΠΑ 24%.

Άρθρο 2

Η προμήθεια πραγματοποιείται σύμφωνα με:

1. Το Ν.  4412/16 (Α’  147)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



2. Το άρθρο 107 του Ν.  4497/2017 (ΦΕΚ Α’  171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

3. Την παρ.  Ζ του Ν.  4152/2013  (Α'  107)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές

συναλλαγές»

4. Την από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ

Α΄18)

5. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»

6. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»

7. Το Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

10. Το Ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

11. Την αρ.  57654/23.05.2017 Υπουργική Απόφαση (Β’  1781)  «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης»

Άρθρο 3

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν ισχύος είναι:

1. Η διακήρυξη της σύμβασης, όπως αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη ή των μειοδοτών.

3. Η υπ’  αριθμ.6/2018  μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα παραρτήματα

αυτής.

4. Κάθε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά το πλαίσιο της διαδικασίας του

διαγωνισμού.

Άρθρο 4

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο ανάθεσης την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το

σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, στις τιμές της μελέτης.

Άρθρο 5



Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1α του Ν.4412/2016 «…Δεν απαιτείται εγγύηση

συμμετοχής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο, δυναμικού συστήματος

αγοράς, σε συνοπτικό διαγωνισμό, σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ή σε διαδικασία επιλογής

από κατάλογο, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης…»

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση,  υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό

(5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση

παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Για την εγγύηση «καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση και καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα

κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της

ΣΔΣ και έχουν,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό.  Μπορεί,  επίσης,  να

εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.

Άρθρο 6

Για όλα τα είδη της παρούσας η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη

κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών και

η προσκόμισή τους στους χώρους του εργοδότου, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά,  με την προσκόμιση τιμολογίων που θα

συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων

πληρωμής που θα εκδίδονται μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δε

διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των προϊόντων.

Άρθρο 7

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,  εντός είκοσι (20)

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται

έκπτωτος,  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική



άποψη προσφορά.  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της

παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 8

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης

και Παραλαβής Προμηθειών που συγκροτούνται κάθε έτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Λαυρεωτικής και των Διοικητικών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» και «ΘΟΡΙΚΟΣ», κατ’

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδίδουν το προμηθευόμενα είδη στα

χρονικά όρια και µε τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται στα κατωτέρω σημεία:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής: Κουντουριώτη 1, Λαύριο

Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας: Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου 37, Κερατέα

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Λαυρίου: Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κερατέας: Βασιλίσσης Σοφίας 39, Κερατέα

ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (οδός Στράβωνος, Λαύριο)

Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (οδός Στράβωνος & Ανωνύμων, Λαύριο)

ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (οδός Ευεργέτη Κων/νου Α. Πρίφτη, Κερατέα)

ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής (Ελ. Βενιζέλου & Φωκ. Νέγρη, Λαύριο)

Έδρα διοικητικών υπηρεσιών Νομικού Προσώπου (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ.37, Κερατέα)

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (οδός Αθηνάς, αρ. 29, Λαύριο)

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερατέας,  Βασιλίσσης Σοφίας 38, Κερατέα

ΝΠΔΔ ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’

Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου (Άνω Όρια, Λαύριο)

Άρθρο 9

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού,

η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής,  κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο

από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή

σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού,



κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική

ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή

εκπτώσεις και

δ)  Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 10

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία

σύναψης σύμβασης,  μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132  του Ν.

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 11

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και

μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 12

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα καταβάλλεται κάθε

δυνατή προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους για φιλική διευθέτησή της,  με βάση τις αρχές της

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η φιλική διευθέτηση

της διαφοράς, τότε για την δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρμόδια κατά τόπο είναι τα

Δικαστήρια του νομού Αττικής.

Λαύριο 08.03.2018
Η συντάξασα

Γαϊτανιώ Μαργαρίτη
ΠΕ3 Γεωλόγων

Θεωρήθηκε
Λαύριο 08.03.2018

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Λυδία Ιορδανίδου
ΠΕ1


