
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2018 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

CPV :  39830000-9   Προϊόντα  καθαρισµού 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 77.131,96 συµπ. ΦΠΑ 24% 
Α∆ΑΜ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 2018 - 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 
 
 
 
 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2018 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

CPV :  39830000-9   Προϊόντα  καθαρισµού 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 77.131,96 συµπ. ΦΠΑ 24% 
Α∆ΑΜ: 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
∆ηµόσιος Ανοικτός 
Ηλεκτρονικός   
∆ιαγωνισµός 

∆ηµόσιος Ανοικτός ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός σε ευρώ µε κριτήριο 
κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά  αποκλειστικά βάση τιµής για το σύνολο των υπό 
προµήθεια ειδών ανά οµάδα ή για το σύνολο όλων των οµάδων 
( Α, Β, Γ,∆) 

Αντικείµενο Προµήθεια : Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆ 2018- 2019 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     Κ.Α   10.6634.0005 

ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ « Η ΕΣΤΙΑ »    Κ.Α 15.6634 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 
Αναθέτουσα Αρχή 
Κ.Α προϋπολογισµού 
2018 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

77.131,96 € 
 

Χρηµατοδότηση Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Τεχνική Έκθεση 
Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Οικονοµική προσφορά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2018 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

CPV :  39830000-9   Προϊόντα  καθαρισµού 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 77.131,96 συµπ. ΦΠΑ 24% 
Α∆ΑΜ: 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆  αυτού  για το διάστηµα  2018-2019. 
Ειδικότερα οι αναθέτουσες αρχές  οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα µελέτη είναι ο ∆ήµος 
∆ιονύσου και τα Νοµικά πρόσωπα αυτού ως εξής : i) ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», ii)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   και iii)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
Η µελέτη συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  «∆ηµόσιες  συµβάσεις έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών ( προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/εε ) του Ν. 
3852/2010 και του Ν. 4555/2018 
Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών για προµήθειες ειδών παντοπωλείου ( ειδών καθαριότητας ) 
για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των Νοµικών Προσώπων, καθώς και των 
σχολικών τους επιτροπών πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους, σύµφωνα µε την 
από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α΄240) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώθηκε µε το Ν. 
4111/2013 (ΦΕΚΑ 18), την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και 
το αριθ. πρωτ. 30106/10-10-2013 έγγραφο του Τµήµατος Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
Α) Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για το ∆ήµο 
∆ιονύσου  προϋπολογίζεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων και ογδόντα δύο ευρώ 
(13.082,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 
Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α.  του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. ετών  2018-
2019 

Κωδικοί Αριθµοί Ονοµασία Κ.Α Ο.Ε 2018  € 
10.6634.0005 Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισµού 
1.300,00 

 
Κωδικοί Αριθµοί Ονοµασία Κ.Α Ο.Ε 2019  € 
10.6634.0005 Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισµού 
11.782,00 

 

Β) Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για το  ΝΠ∆∆ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» 
προϋπολογίζεται στο ποσό των  είκοσι µία χιλιάδων  είκοσι τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών 
(21.024,20 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α.  του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»  οικ. έτους  2018: 

Κ.Α.15.6634 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ): 21.024,20€ 

 

Γ) Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τη ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   , 
προϋπολογίζεται στο ποσό των  είκοσι εννέα  χιλιάδων  διακοσίων εξήντα επτά   ευρώ και 
ενενήντα έξι   λεπτών (29.267,96€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 



∆) Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τη ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    , 
προϋπολογίζεται στο ποσό των δέκα τριών  χιλιάδων  επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και 
ογδόντα λεπτών  (13.757,80€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 
 
Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου  λόγω 
του ειδικού καθεστώτος,  απ΄ το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισµό και κατά 
συνέπεια δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Κ.Α. 
Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού ανέρχεται  στο ποσό 
των   77.131,96 € . 

 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
∆ιαγωνισµό και κατάθεση σφραγισµένων προσφορών. 
1. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής ανά οµάδα. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να 
υποβάλει προσφορά για το σύνολο των οµάδων ή για µία η περισσότερες οµάδες  η οποία θα 
περιλαµβάνει το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας. 

2. Οι ποσότητες των ειδών του ∆ήµου και των φορέων είναι ενδεικτικές και µπορούν να 
διαφοροποιηθούν εντός του πλαισίου των προϋπολογισµών τους αντίστοιχα. 

3. Ο ∆ήµος ∆ιονύσου  και οι φορείς τους δεν είναι υποχρεωµένοι να καταναλώσουν όλες τις 
αναγραφόµενες ποσότητες των ειδών τους, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. 

4. Ο ∆ήµος και οι φορείς του διατηρούν το δικαίωµα να µεταβάλλουν τις ποσότητες των 
υλικών, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες του, µε την προϋπόθεση 
ότι το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να µην υπερβεί το ποσό του 
προϋπολογισµού . 

5. Τα προµηθευόµενα είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να τηρούν  τις τεχνικές 
προδιαγραφές που αναγράφονται πιο κάτω. 

6. Η παράδοση τους θα γίνεται τµηµατικά στις υπηρεσίες του ∆ήµου και των φορέων του 
κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο που θα υποδειχθεί  από τον αρµόδιο υπάλληλο 
διαχείρισης της προµήθειας . 

7. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα ελέγχει 
αν τα προς παραλαβή είδη είναι τα ενδεδειγµένα σύµφωνα  µε την τεχνική περιγραφή του  
διαγωνισµού . 

8. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν προσφορά 
αποκλειστικά και µόνο µε το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτεται . 

 
 

Άγιος Στέφανος  26/09/2018 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
   

ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΕΪΣΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2018 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

CPV :  39830000-9   Προϊόντα  καθαρισµού 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 77.131,96 συµπ. ΦΠΑ 24% 
Α∆ΑΜ: 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆ 2018-2019 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η  προµήθεια αφορά είδη καθαριότητας και ευπρεπισµού τα οποία είναι απαραίτητα για την 
εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆ του ∆ήµου . 
• Όλα τα είδη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα θα πρέπει να πληρούν όλες 

τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ( άρθρα 21-28 Υλικά και 
αντικείµενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα ). 

• Όλα τα προϊόντα να είναι σε κατάλληλες συσκευασίες σφραγισµένες . 
• Τα είδη χάρτου να είναι Α΄ ποιότητας υψηλής λευκότητας , πυκνότητας και συνεκτικότητας  

να είναι απαλά και απορροφητικά . 
• Τα µωροµάντηλα  να είναι κατάλληλα για βρεφικό δέρµα , υποαλλεργικά , µικροβιολογικά 

ελεγµένα, να έχουν ουδέτερο PH, να παρέχουν προστασία από ερεθισµούς και να µην 
περιέχουν οινόπνευµα. 

• Τα απορρυπαντικά να είναι ελεγχόµενου αφρισµού και να έχουν   επαρκή καθαριστική και 
πλυντική δράση . Μετά το πλύσιµο δεν  πρέπει να µένουν κηλίδες επί των σκευών ή των 
επιφανειών που  εφαρµόζονται . Τα συστατικά που περιέχουν να µην είναι επιβλαβή  
 για την υγεία . Να µην περιέχουν βλαπτικές ουσίες για τον άνθρωπο  και το 
περιβάλλον , κατά το µέτρο του δυνατού , το δε PH  τους θα  είναι το χαµηλότερο 
επιτρεπτό για τη σωστή δράση τους . 

• Όλα τα προϊόντα καθαρισµού να διαλύονται ή να αναµιγνύονται εύκολα µε το νερό. 
• Όλα τα προϊόντα να µην αναδύουν δυσάρεστες οσµές και να µην προκαλούν φθορές , 

βραχυχρόνια ή µακροχρόνια , στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό . 
• Τα  προϊόντα να έχουν αριθµό καταχώρησης στο Γενικό Χηµείο του Κράτους 
• Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυµαντικά να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας 

Ε.Ο.Φ : i) Να είναι κατασκευασµένα  σύµφωνα  µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 
91/155 της Ε.Ε ii) Να περιέχουν συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίδονται στην οδηγία 
89/542 της Ε.Ε iii) Σε περίπτωση προβληµάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο 
προµηθευτής να παρευρεθεί σε δοκιµή χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας , θα γίνει 
αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες των χώρων του ∆ήµου και 
των Ν.Π.∆.∆  . 

• Τα προϊόντα θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας . 

 
Οι τεχνικές περιγραφές των ειδών είναι οι κάτωθι : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Αλκοολούχος λοσιόν 
αλκοολούχος λοσιόν 400ml 

2 
Αλουµινόχαρτο 
επαγγελµατικό 

αλουµινόχαρτο επαγγελµατικής χρήσης κατάλληλο για 
τρόφιµα  100m X 30cm 

3 
Αλουµινόχαρτο οικιακή 
χρήσης 

αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης  κατάλληλο για τρόφιµα 
30m X30cm 

4 Ανταλλακτικά  πανιά 
παρκετέζας 

Ανταλλακτικά πανιά  παρκετέζας 60  εκατοστών , 
ακρυλικό πανί ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα 



5 Ανταλλακτικά  παρκετέζας Ανταλλακτικά   πανιά παρκετέζας 80 εκατοστών , 
ακρυλικό πανί ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα 

6 Ανταλλακτικά  πλαίσια 
παρκετέζας και κοντάρι 

Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι  παρκετέζας 60  
εκατοστών , 

7 Ανταλλακτικά  πλαίσια 
παρκετέζας και κοντάρι 

Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι   παρκετέζας 80 
εκατοστών , 

8 ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 

ανταλλακτικό  για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα    
300γραµ τουλάχιστον 

9 ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 

ανταλλακτικό  για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα    
300γραµ τουλάχιστον 

10 Ανταλλακτικό κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής  
( κοντάρι σφικτήρας - κάλυκας ) 

11 ανταλλακτικό στίφτης- 
πρέσα  για επαγγελµατικό 
κουβά 

ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για επαγγελµατικό κουβά 

12 απλώστρες αλουµινίου απλώστρες αλουµινίου  για άπλωµα περίπου 18 µέτρων  
µε πλαϊνά 

13 απολυµαντικό   δαπέδων 
κλπ τύπου ντετολ σε υγρό 

απολυµαντικό   δαπέδων κλπ τύπου ντετολ σε υγρό 500 
ml   για χρήση µε  νερό , ικανό να εξουδετερώνει 
µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης 

14 Απολυµαντικό σπρεί ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕY (TYΠΟΥ ΝΤΕΤΟΛ) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 400ML-500ML  να προστατεύει  από µικρόβια 
συµβάλλοντας στην πρόληψη των επιβλαβών βακτηρίων 
και ιών. 

15 απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών µε αντλία 500 ml τύπου ντετόλ για 
χρήση µε  νερό , ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να 
µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 

16 απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών 4 λιτ   για χρήση χωρίς νερό , ικανό 
να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα 
µικροβιακής µόλυνσης 

17 απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών 1 λιτ  σε gel   για χρήση χωρίς νερό 
, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 

18 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 

19 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 4 

20 απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex  14 µ 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 14 µέτρων  σε ρολό 

21 Αποσκληρυντικό 
πλυντηρίου ρούχων 

Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 950γρα  να 
αποτρέπει τα άλατα και να καθαρίζει του σωλήνες του 
πλυντηρίου 

22 Αφαλατικό - στεγνωτικό Αφαλατικό - στεγνωτικό για επαγγελµατικό πλυντήριο 
πιάτων σε υγρή µορφή 4 lit 

23 βαµβάκι βαµβάκι  150gr υδρόφιλο 

24 Γάντια µιας χρήσης γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή 
µικροοργανισµών .µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί 

25 Γάντια πλαστικά Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε 
επένδυση διάφορα µεγέθη  ζεύγος 



26 ∆ιαφανής µεµβράνη ∆ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής χρήσης 

27 ειδικό καθαριστικό για 
grafiti 

ειδικό καθαριστικό για grafiti 4 λίτρων 

28 εντοµοκτόνο εντοµοκτόνο 300ml  ( για έρποντα και για πετούµενα) , 
να περιλαµβάνει οδηγίες ασφαλείας και χρήσης  να είναι 
κατά προτίµηση οικολογικό , να διατίθεται σε ασφαλή 
συσκευασία , να πληρη   τις οδηγίες και τις προδιαγραφές 
της Ε.Ε για την χρήση που προορίζεται ( εσωτερικό χώρο 
) 

29 Θήκες πλαστικές για ρολά 
χαρτιού  τοίχου 

Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού  τοίχου 

30 Θήκες πλαστικές για 
σαπούνι   τοίχου 

Θήκες πλαστικές για σαπούνι   τοίχου 

31 Κάδος απορριµµάτων 30λ Κάδος απορριµµάτων 30 λίτρων inox µε πατάλ 

32 Κάδος απορριµµάτων 5 λ Κάδος απορριµµάτων 5 λίτρων inox µε πατάλ 

33 Κάδος απορριµµάτων 15 
λιτ. Πλαστικό 

Κάδος απορριµµάτων 15 lt παλόµενο καπάκι  πλαστικό 

34 Κάδος απορριµµάτων 25 lt Κάδος απορριµµάτων 25 lt παλλόµενο καπάκι  πλαστικός 

35 Κάδος απορριµµάτων 30 lt κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt πλαστικός 

36 Καθαριστικό φούρνου καθαριστικό φούρνου 500ml  τύπου fornet 

37 Καλαθάκια γραφείου Καλαθάκια γραφείου 8  λίτρων πλαστικά 

38 Καλαµάκια καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων  σπαστά 

39 Κοντάρι σκούπας- 
σφουγγαρίστρας 

κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για σκούπα απλή 1,2 µ 
µε πλαστική επίστρωση 

40 Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ  µε στίφτη οικιακής χρήσης 

41 κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός µονός 

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ 
( κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  χειρολαβή ) 

42 Κουταλάκια γλυκού κουταλάκια γλυκού πλαστικά 100 τεµ 

43 Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  χρήση 4 
λίτρων 

44 Κρεµοσάπουνο για οικιακή 
χρήση 

Κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 1000 ml  µε 
βαλβίδα 

45 Λαδόχαρτο Λαδόχαρτο 10 m 

46 Λάστιχο ποτίσµατος Λάστιχο ποτίσµατος 5/8 ιντσας ενισχυµένο  µε το µέτρο 

47 Μαλακτικό ρούχων Μαλακτικό ρούχων 1000ml σε υγρή µορφή αρωµατισµένο 

48 Μανταλάκια πλαστικά µανταλάκια πλαστικά 24 τεµ 

49 Μπολάκι πλαστικό µπολάκια πλαστικά 50τεµ   µισού λίτρου  500ml. 

50 Μωροµάντιλα Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού   70 µε 80τεµ 

51 Νερό Απιονισµένο Νερό Απιονισµένο 4lt 

52 Ξεσκονιστήρι Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο  για καθάρισµα 
τοίχων (για αράχνες ) 

53 Ξύδι Ξύδι 4 λίτρων 

54 Οδοντογλυφίδες Οδοντογλυφίδες ξύλινες  500 τεµ 



55 Οινόπνευµα λευκό Οινόπνευµα  καθαρό 245 ml 

56 Οινόπνευµα φωτιστικό οινόπνευµα φωτιστικό  430γρ 

57 Παγοκυψέλες παγοκυψέλες  24 παγάκια  10σακουλάκια 

58 Πανάκι ξεσκονίσµατος 
µεγάλο 

Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο 30χ50 απλό 

59 Πανάκια ξεσκονίσµατος Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή τύπου swiffer 

60 Πατάκι εισόδου µεγάλο Πατάκι εισόδου µεγάλο 1,20Χ90 µε λάστιχο 

61 Πατάκια εισόδου Πατάκια εισόδου µεγάλο µοκέτα µε ρίγες  µε λάστιχο 
60χ80 

62 Πιατάκια γλυκού µικρά πιατάκια πλαστικά γλυκού µικρά  20 τεµαχίων 

63 Πιατάκια πλαστικά µεγάλα πιατάκια πλαστικά µεγάλα 20τεµαχίων 

64 Πιγκαλ τουαλέτας βουρτσάκι τουαλέτας inox ( λεκάνης µε βάση ) 

65 Πιρουνάκια µικρά πιρουνάκια πλαστικά 100 τεµ 

66 Ποτήρια πλαστικά ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά διάφανα 250 ml 

67 Ποτήρια φενιζόλ Ποτήρια φενιζολ 20 τεµαχίων  350ml 

68 Σάκοι απορριµµάτων wc σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm πακέτο των 20 
τεµαχίων 

69 Σάκοι απορριµµάτων 
κανονική µε κορδόνι 
70χ95 

Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε κορδόνι 70χ95 10 
τεµαχίων 

70 Σάκοι απορριµµάτων 
κανονικοί µε κορδόνι 
52Χ75cm 

σάκοι απορριµµάτων κανονικοί 52χ75 cm µε κορδόνι 10 
τεµαχίων 

71 Σάκοι απορριµµάτων 
κήπου 

Σάκοι απορριµµάτων κήπου χοντρές 85Χ110 / κιλό 

72 Σακούλες τροφίµων σακούλες τροφίµων µεγάλο  νο 3,  17Χ 26   , 50 
τεµαχίων 

73 σακούλες φύλαξης χαλιών σακούλες φύλαξης χαλιών διαστάσεων  3 µετρ 

74 Σιδερόπανο σιδερόπανα για όλες τις σιδερώστρες 

75 Σιδερώστρα Σιδερώστρα ατµού στενή 1,40Χ 0,40 

76 Σκόνη πλυντηρίου σκόνη πλυντηρίου 150 µεζούρες 

77 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι 

78 Σκούπα ψάθινη Σκούπα ψάθινη- χόρτινη εξωτερικού χώρου µε κοντάρι 
πυκνής ραφής 

79 Σκουπάκι - φαρασάκι Σκουπάκι φαρασάκι νεροχύτη πλαστικό µικρό 

80 Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml 

81 Στίφτης για µικρό κουβά Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης( ανταλλακτικό 
) 

82 Συρµατάκι  σκευών συρµάτινο σφουγγαράκι  ( όλο σύρµα ) 

83 Συσκευή για γκαζάκια Συσκευή για γκαζάκια τύπου el Greco 
84 Συσκευή χειροπετσέτας συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ  πλαστική 

85 Σφουγγάρι πιάτων Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο (  διπλό  µε σύρµα και 
σφουγγάρι ) 

86 Σφουγγάρια γόµες ειδικά σφουγγάρια γόµες που αφαιρούν τις βρωµιές 

87 Σφουγγαρίστρα γίγας σφουγγαρίστρα gigas  τύπου wettex κοµπλε 



88 Σφουγγαρίστρα 
επαγγελµατική 

Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική κοµπλέ κοντάρι κάλυκας 
κλπ 

89 Σφουγγαρίστρα µικρή 
κοµπλε 

Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι 

90 Ταµπλέτες πλυντηρίου ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 30τεµ 

91 Τραπεζοµάντιλα χάρτινα Τραπεζοµάντιλα εστιατορίου 200τεµαχίων 

92 Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι 

Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι σχήµατος Τ µε κοντάρι  
επιµηκυνόµενο  από 50 -70 εκ ο καθαριστήρας 

93 Υγρή παρκετίνη Υγρή παρκετίνη 3 κιλών 

94 Υγρό γενικού καθαρισµού Υγρό γενικού καθαρισµού για τα λίπη κουζίνας  τύπου 
SUAZ  1000ml 

95 Υγρό γενικού καθαρισµού Υγρό γενικού καθαρισµού 1000ml 

96 Υγρό γενικού καθαρισµού Υγρό γενικού καθαρισµού   4λιτ.  αρωµατισµένο 

97 Υγρό για καθαρισµό 
πλυντηρίου πιάτων 

Υγρό  απορρυπαντικό καθαρισµού πλυντηρίου πιάτων 
1000 ml 

98 Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 

99 Υγρό πιάτων µικρό Υγρό πιάτων 750ml 

100 Υγρό σαµπουάν χαλιών – 
µοκετών ταπετσαριών 

Υγρό σαµπουάν χαλιών – µοκετών ταπετσαριών κιλού 

101 Υγρό στεγνωτικό πιάτων Υγρό στεγνωτικό 1000 ml  πλυντηρίου πιάτων 

102 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 

103 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 

104 Υγρό τζαµιών µεσαίο Υγρό τζαµιών 1000ml   µε αντλία 

105 Υγρό τουαλέτας Υγρό τουαλέτας wc 750 ml ( τύπου παπι ) 

106 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 

107 φακελάκι αποφρακτικής 
σκόνης 

φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-θερµό )  60 
γραµ 

108 Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι 

Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 

109 φιαλίδιο βουτανίου  µικρό φιαλίδιο βουτανίου  190 gr 

110 φιαλίδιο βουτανίου µεγάλο φιαλίδιο βουτανίου τύπου  greco 450gr 

111 φίλτρα απορροφητήρα φίλτρα απορροφητήρα για όλες τις διαστάσεις οικιακού 
απορροφητήρα 

112 χαρτί κουζίνας ρολό 1 χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ    το τεµάχιο 

113 Χαρτί κουζίνας ρολό 
500γραµ 

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ συσκευασία 12 
τεµαχίων 

114 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  40 ΤΕΜ 

115 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  8 ΤΕΜ 

116 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 150 γραµ  8τεµ 
117 Χαρτί υγείας 

επαγγελµατικό 
χαρτί υγείας 500 γραµ  12τεµ 

118 χαρτοµάντιλα   
αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων 

119 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου Χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου 

120 χαρτοπετσέτες µικρή συσκ χαρτοπετσέτες 100 φύλλων 

121 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων 

122 Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 

123 
χλωρίνη παχύρευστη χλωρίνη παχύρευστη 1250 ml  αρωµατισµένη λεµόνι 

124 
χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 



 
 

 
 

Άγιος Στέφανος  26/09/2018 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
   

ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΕΪΣΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

125 χλωρίνη σε σπρει Υγρό καθαριστικό σε σπρέι  µε βάση το χλώριο 750 ml 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2018 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

CPV :  39830000-9   Προϊόντα  καθαρισµού 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 77.131,96 συµπ. ΦΠΑ 24% 
Α∆ΑΜ: 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Η προµήθεια αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 2018-2019 για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των φορέων   αυτού , όπως αναφέρονται στις παρακάτω οµάδες 
( Α, Β, Γ,∆,) 
 
ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
/ΤΕΜΑΧΙΟ € 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1 αλκοολούχος λοσιόν αλκοολούχος λοσιόν 
400ml 

1 1,55 1,55 

2 Ανταλλακτικά  πανιά 
παρκετέζας 

Ανταλλακτικά πανιά  
παρκετέζας 60  
εκατοστών , ακρυλικό 
πανί ηλεκτροστατικό 
κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα 

3 4,1 12,3 

3 Ανταλλακτικά  
παρκετέζας 

Ανταλλακτικά   πανιά 
παρκετέζας 80 
εκατοστών , ακρυλικό 
πανί ηλεκτροστατικό 
κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα 

2 4,2 8,4 

4 Ανταλλακτικά  πλαίσια 
παρκετέζας και κοντάρι 

Ανταλλακτικά πλαίσια 
και κοντάρι    
παρκετέζας 60  
εκατοστών , 

2 7,5 15 

5 Ανταλλακτικά  πλαίσια 
παρκετέζας και κοντάρι 

Ανταλλακτικά πλαίσια 
και κοντάρι   παρκετέζας 
80 εκατοστών , 

2 7,5 15 

6 ανταλλακτικό στιφτης- 
πρέσσα  για 
επαγγελµατικό κουβά 

ανταλλακτικό στιφτης - 
πρέσσα για 
επαγγελµατικό κουβά 

1 23 23 

7 απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών µε 
αντλία 500 ml  τύπου 
ντετόλ για χρήση µε  
νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια 
και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης 

1 1,6 1,6 

8 απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών 1 
λιτ  σε gel   για χρήση 
χωρίς νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια 
και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής 

40 6 240 



µόλυνσης 

9 απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών 4 
λιτ   για χρήση χωρίς 
νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια 
και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης 

1 22 22 

10 Απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex 14 µ 

Απορροφητική πετσέτα 
τύπου  wettex 14 µ σε 
ρολό 

1 8 8 

11 Γάντια µιας χρήσης γάντια µιας χρήσης για 
αντιµετώπιση χηµικών 
ουσιών ή 
µικροοργανισµών .µικρά 
- µεσαία - µεγάλα , πολύ 
µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί 

50 3,1 155 

12 Γάντια πλαστικά Γάντια πλαστικά 
κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση 
διάφορα µεγέθη  ζεύγος 

1 1,4 1,4 

13 Θήκες πλαστικές για 
ρολά χαρτιού  τοίχου 

Θήκες πλαστικές για 
ρολά χαρτιού  τοίχου 

3 7,5 22,5 

14 Θήκες πλαστικές για 
σαπούνι   τοίχου 

Θήκες πλαστικές για 
σαπούνι   τοίχου 

1 7 7 

15 Κάδος απορριµµάτων 
30λ 

Κάδος απορριµµάτων 30 
λίτρων inox µε πατάλ 

1 30 30 

16 Κάδος απορριµµάτων 5 
λ 

Κάδος απορριµµάτων 5 
λίτρων inox µε πατάλ 

1 9 9 

17 Κάδος απορριµµάτων 
15 λιτ. Πλαστικό 

Κάδος απορριµµάτων 15 
lt παλόµενο καπάκι  
πλαστικό 

2 5 10 

18 Κάδος απορριµµάτων 
25 lt 

Κάδος απορριµµάτων 25 
lt παλλόµενο καπάκι  
πλαστικός 

1 8 8 

19 Κάδος απορριµµάτων 
30 lt 

κάδος απορριµµάτων µε 
πετάλ 30lt πλαστικός 

2 10 20 

20 Κάδος απορριµµάτων 5 
λιτ. Ινοχ µε πεταλ 

Κάδος απορριµµάτων 5 
λιτ. Ινοχ µε πεταλ 

5 9 45 

21 Καλαθάκια γραφείου Καλαθάκια γραφείου 8  
λίτρων πλαστικά 

10 1,2 12 

22 Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ  
µε στίφτη οικιακής 
χρήσης 

5 2,1 10,5 

23 κουβάς 
σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός 

κουβάς 
σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός κοµπλέ ( 
κουβας , πρέσσα, 
πλαίσιο  χειρολαβή ) 

2 70 140 

24 Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών 
για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων 

65 2,2 143 

25 Κρεµοσάπουνο για 
οικιακή χρήση 

Κρεµοσάπουνο χεριών 
για οικιακή χρήση 1000 
ml  µε βαλβίδα 

30 1 30 



26 Λάστιχο ποτίσµατος Λάστιχο ποτίσµατος 5/8 
ιντσας ενισχυµένο  µε το 
µέτρο 

250 1 250 

27 Μωροµάντιλα Μωροµάντιλα Υγρά 
πανάκια καθαρισµού   70 
µε 80τεµ 

50 0,7 35 

28 Ξεσκονιστήρι Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι 
επιµηκυνόµενο  για 
καθάρισµα τοίχων (για 
αράχνες ) 

2 2,2 4,4 

29 Ξύδι Ξύδι 4 λίτρων 2 2 4 

30 Οινόπνευµα λευκό Οινόπνευµα  καθαρό 245 
ml 

2 7 14 

31 Οινόπνευµα φωτιστικό οινόπνευµα φωτιστικό  
430γρ 

50 0,8 40 

32 Παγοκυψέλες παγοκυψέλες  24 
παγάκια  10σακουλάκια 

5 0,6 3 

33 Πανάκι ξεσκονίσµατος 
µεγάλο 

Πανάκι ξεσκονίσµατος 
µεγάλο 30χ50 απλό 

2 1 2 

34 Πανάκια ξεσκονίσµατος Πανάκια για ξεσκόνισµα 
5 τεµ µε χειρολαβή 
τύπου swiffer 

2 1,6 3,2 

35 Πατάκι εισόδου µεγάλο Πατάκι εισόδου µεγάλο 
1,20Χ90 µε λάστιχο 

20 15,5 310 

36 Πατάκια εισόδου Πατάκια εισόδου µεγάλο 
µοκέτα µε ρίγες  µε 
λάστιχο 60χ80 

10 12 120 

37 Πιγκαλ τουαλέτας α βουρτσάκι τουαλέτας 
inox ( λεκάνης µε βάση ) 

10 2 20 

38 Ποτήρια πλαστικά ποτήρια πλαστικά 50 
τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml 

350 0,65 227,5 

39 Ποτήρια φενιζόλ Ποτήρια φενιζολ 20 
τεµαχίων  350ml 

150 0,65 97,5 

40 Σάκοι απορριµµάτων 
wc 

σάκοι απορριµµάτων wc 
45x50 cm  πακ των 20 
τεµ 

20 0,35 7 

41 Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 
750ml 

30 1 30 

42 Στίφτης για µικρό 
κουβά 

Στίφτης κουβά για κουβά 
οικιακής χρήσης( 
ανταλλακτικό ) 

5 1 5 

43 Συρµατάκι  σκευών συρµάτινο σφουγγαράκι 
( όλο σύρµα ) 

2 0,4 0,8 

44 Συσκευή για γκαζάκια Συσκευή για γκαζάκια 
τύπου el Greco 

5 25 125 

45 Συσκευή 
χειροπετσέτας 

συσκευή για 
χειροπετσέτες ζικ ζακ  
πλαστική 

1 17 17 

46 Σφουγγάρια γόµες ειδικά σφουγγάρια γόµες 
που αφαιρούν τις 
βρωµιές 

5 0,6 3 

47 Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι 

Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι σχήµατος Τ 
µε κοντάρι  
επιµηκυνόµενο  από 50 -
70 εκ ο καθαριστήρας 

5 9 45 

48 Υγρή παρκετίνη Υγρή παρκετίνη 3 κιλών 5 12 60 



49 Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού 
καθαρισµού για τα λίπη 
κουζίνας  τύπου SUAZ  
1000ml 

10 1,2 12 

50 Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού 
καθαρισµού 1000ml 

2 0,9 1,8 

51 Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού 
καθαρισµού   πατώµατα 
κλπ  4λιτ.    
αρωµατισµένο 

100 2 200 

52 Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 30 1,8 54 

53 Υγρό πιάτων µικρό Υγρό πιάτων 750ml 30 0,7 21 

54 Υγρό σαµπουάν χαλιών 
– µοκετών 
ταπετσαριών 

Υγρό σαµπουάν χαλιών 
– µοκετών ταπετσαριών 
κιλού 

1 3,5 3,5 

55 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 30 2,6 78 
56 Υγρό τζαµιών µεσαίο Υγρό τζαµιών 1000 ml  

µε αντλία 
30 1,3 39 

57 Υγρό τουαλέτας Υγρό τουαλέτας wc 750 
ml  ( τύπου παπί ) 

150 0,9 135 

58 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500ml 15 0,4 6 

59 φακελάκι 
αποφρακτικής σκόνης 

φακελάκι αποφρακτικής 
σκόνης ( ψυχρό-θερµό )  
60 γραµ 

2 0,6 1,2 

60 Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι 

Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι 

50 1,4 70 

61 φιαλίδιο βουτανίου  
µικρό 

φιαλίδιο βουτανίου  190 
gr 

70 1,1 77 

62 φιαλίδιο βουτανίου 
µεγάλο 

φιαλίδιο βουτανίου 
τύπου  greco 450gr 

30 5,1 153 

63 Χαρτί κουζίνας ρολό 
500γαµ 

Χαρτί κουζίνας ρολό 
470-500γραµ  
συσκευασία 12 τεµ 

300 13 3900 

64 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  
40τεµ 

350 9 3150 

65 χαρτοµάντιλα   
αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου 
αυτοκινήτου 100 
φύλλων 

50 0,6 30 

66 Χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου 

Χαρτοπετσέτες 750 τεµ 
εστιατορίου 

2 2,2 4,4 

67 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 
4000 φύλλων 

1 13 13 

68 Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 1 1,25 1,25 

69 Χλωρίνη παχύρευστη Χλωρίνη παχύρευστη 
1250 ml  αρωµατισµένο 
λεµόνι 

1 1,2 1,2 

70 χλωρίνη παχύρευστη 4 
λί 

χλωρίνη παχύρευστη 4 
λίτρων 

60 2,4 144 

71 Σφουγγάρι πιάτων Σφουγγάρι πιάτων 
µεγάλο (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 

30 0,2 6 

72 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex No 4 

50 0,7 35 

    ΣΥΝΟΛΟ 10.550,00 

    ΦΠΑ 24% 2.532,00 



    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 13.082,00 

 
 
ΟΜΑ∆Α Β: ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ « Η 
ΕΣΤΙΑ » 
 
 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣ

ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
/ΤΕΜΑΧΙΟ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 αλκοολούχος λοσιόν 
αλκοολούχος λοσιόν 
400ml 30 1,55 46,5 

2 
Αλουµινόχαρτο 
επαγγελµατικό 

αλουµινόχαρτο 
επαγγελµατικής χρήσης 
κατάλληλο για τρόφιµα  
100m X 30cm 40 4,1 164 

3 
Αλουµινόχαρτο 
οικιακή χρήσης 

αλουµινόχαρτο οικιακή 
χρήσης  κατάλληλο για 
τρόφιµα 30m X30cm 40 1,6 64 

4 

ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 

ανταλλακτικό  για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    
300γραµ τουλάχιστον 40 2,1 84 

5 

Ανταλλακτικό 
κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 
( κοντάρι σφικτήρας - 
κάλυκας ) 15 6 90 

6 

ανταλλακτικό 
στίφτης- πρέσα  για 
επαγγελµατικό 
κουβά 

ανταλλακτικό στίφτης - 
πρέσα για 
επαγγελµατικό κουβά 15 23 345 

7 
απλώστρες 
αλουµινίου 

απλώστρες αλουµινίου  
για άπλωµα περίπου 18 
µέτρων  µε πλαϊνά 5 14 70 

8 Απολυµαντικό σπρεί 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕY 
(TYΠΟΥ ΝΤΕΤΟΛ) 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
400ML-500ML περίπου 
να προτατεύει  από 
µικρόβια συµβάλλοντας 
στην πρόληψη των 
επιβλαβών βακτηρίων 
και ιών. 50 5,5 275 

9 
απολυµαντικό 
χεριών 

απολυµαντικό χεριών µε 
αντλία 500 ml περίπου 
τύπου ντετόλ για χρήση 
µε  νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια 
και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης 80 1,6 128 

10 

απορροφητική 
πετσέτα τύπου 
wettex  14µ 

απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex  
14µέτρων περίπου σε 
ρολό 50 8 400 

11 
απορροφητική 
πετσέτα 

απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex No 3 150 0,6 90 

12 
Αποσκληρυντικό 
πλυντηρίου ρούχων 

Αποσκληρυντικό 
πλυντηρίου ρούχων 
950γρα περίπου να 30 3,5 105 



αποτρέπει τα άλατα και 
να καθαρίζει του 
σωλήνες του 
πλυντηρίου 

13 
Αφαλατικό - 
στεγνωτικό 

Αφαλατικό - στεγνωτικό 
για επαγγελµατικό 
πλυντήριο πιάτων σε 
υγρή µορφή 4 lit 10 4,6 46 

14 βαµβάκι 
βαµβάκι  150gr 
υδρόφιλο 50 1,4 70 

15 Γάντια µιας χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για 
αντιµετώπιση χηµικών 
ουσιών ή 
µικροοργανισµών 
.µικρά - µεσαία - 
µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί 200 3,1 620 

16 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά 
κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση 
διάφορα µεγέθη  ζεύγος 100 1,4 140 

17 ∆ιαφανής µεµβράνη 
∆ιαφανής µεµβράνη 
30m οικιακής χρήσης 50 0,9 45 

18 εντοµοκτόνο  25 2,2 55 

19 
Κάδος απορριµµάτων 
30 lt 

κάδος απορριµµάτων µε 
πετάλ 30lt πλαστικός 5 10 50 

20 
Καθαριστικό 
φούρνου 

καθαριστικό φούρνου 
500ml περίπου τύπου 
fornet 20 3 60 

21 Καλαµάκια 
καλαµάκια συσκευασία 
100 τεµαχίων  σπαστά 50 0,5 25 

22 
Κοντάρι σκούπας- 
σφουγγαρίστρας 

κοντάρι σκούπας inox 
ανθεκτικό για σκούπα 
απλή 1,2 µ µε πλαστική 
επίστρωση 30 0,75 22,5 

23 Κουβάς απλός 

Κουβάς πλαστικός10 λιτ 
περίπου  µε στίφτη 
οικιακής χρήσης 15 2,1 31,5 

24 

κουβάς 
σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός 
µονός 

κουβάς 
σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός κοµπλέ 
( κουβάς , πρέσα, 
πλαίσιο  χειρολαβή ) 10 70 700 

25 Κουταλάκια γλυκού 
κουταλάκια γλυκού 
πλαστικά 100 τεµ 50 1,1 55 

26 

Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  
χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών 
για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων 60 2,2 132 

27 

Κρεµοσάπουνο για 
οικιακή χρήση για 
οικιακή χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών 
για οικιακή χρήση 
1000ml περίπου µε 
βαλβίδα 40 1 40 

28 Λαδόχαρτο 
Λαδόχαρτο 10 m  
περίπου 40 0,9 36 

29 Μαλακτικό ρούχων 

Μαλακτικό ρούχων 
1000ml σε υγρή µορφή 
αρωµατισµένο 150 1 150 

30 
Μανταλάκια 
πλαστικά 

µανταλάκια πλαστικά 24 
τεµ 20 0,9 18 



31 Μπολάκι πλαστικό 

µπολάκια πλαστικά 
50τεµ   µισού λίτρου 
περίπου 640ml. 60 5,5 330 

32 Μωροµάντιλα 

Μωροµάντιλα Υγρά 
πανάκια καθαρισµού   
70 µε 80τεµ περίπου 500 0,7 350 

33 Νερό Απιονισµένο Νερό Απιονισµένο 4lt 5 1 5 

34 Ξεσκονιστήρι 

Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι 
επιµηκυνόµενο από 1σε 
2 µέτρα  για καθάρισµα 
τοίχων (για αράχνες ) 5 2,2 11 

35 Οδοντογλυφίδες 
Οδοντογλυφίδες ξύλινες  
500 τεµ 20 1 20 

36 
Οινόπνευµα 
φωτιστικό 

οινόπνευµα φωτιστικό  
430γρ περίπου 50 0,8 40 

37 Παγοκυψέλες 

παγοκυψέλες  24 
παγάκια  10σακουλάκια  
περίπου 50 0,6 30 

38 
Πανάκια 
ξεσκονίσµατος 

Πανάκια για ξεσκόνισµα 
5 τεµ µε χειρολαβή 
τύπου swiffer 20 1,6 32 

39 
Πιατάκια γλυκού 
µικρά 

πιατάκια πλαστικά 
γλυκού µικρά  20 
τεµαχίων 200 1 200 

40 
Πιατάκια πλαστικά 
µεγάλα 

πιατάκια πλαστικά 
µεγάλα 20 τεµαχίων 400 1,1 440 

41 Πιρουνάκια µικρά 
πιρουνάκια πλαστικά 
100 τεµ 100 1,1 110 

42 Ποτήρια πλαστικά 

ποτήρια πλαστικά 50 
τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml 
περίπου λευκά 400 0,65 260 

43 
Σάκοι απορριµµάτων 
wc 

σάκοι απορριµµάτων wc 
45x50 cm περίπου πακ 
των 20 τεµ 500 0,35 175 

44 

Σάκοι απορριµµάτων 
κανονικοί µε κορδόνι 
52Χ75cm 

σάκοι απορριµµάτων 
κανονικοί 52χ75 cm µε 
κορδόνι περίπου 10 
τεµαχίων 500 0,6 300 

45 
Σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 

σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 70χ95cm µε 
κορδόνι περίπου 10 
τεµαχίων 500 1 500 

46 Σακούλες τροφίµων 

σακούλες τροφίµων 
µεγάλο  νο 3,  17Χ 26  
περίπου 50 τεµαχίων 100 1 100 

47 
σακούλες φύλαξης 
χαλιών 

σακούλες φύλαξης 
χαλιών διαστάσεων  
περίπου 3 µετρ περίπου 20 1 20 

48 Σιδερόπανο 
σιδερόπανα για όλες τις 
σιδερώστρες 10 3,1 31 

49 Σιδερώστρα 

Σιδερώστρα ατµού 
στενή 1,40Χ 0,40 
περίπου 5 15 75 

50 Σκόνη πλυντηρίου 
σκόνη πλυντηρίου 150 
µεζούρες  περίπου 30 22 660 

51 Σκούπα απλή 
σκούπα νάιλον πυκνής 
ραφής µε κοντάρι 50 1,4 70 



52 Σπρέι αλάτων 
σπρέι αλάτων µε αντλία 
750ml περίπου 50 1 50 

53 
Στίφτης για µικρό 
κουβά 

Στίφτης κουβά για 
κουβά οικιακής χρήσης( 
ανταλλακτικό ) 25 1 25 

54 Συρµατάκι  σκευών 
συρµάτινο σφουγγαράκι  
( όλο σύρµα ) 50 0,4 20 

55 
Συσκευή 
χειροπετσέτας 

συσκευή για 
χειροπετσέτες ζικ ζακ  
πλαστική 20 17 340 

56 Σφουγγάρι πιάτων 

Σφουγγάρι πιάτων 
µεγάλο (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 300 0,2 60 

57 
Σφουγγαρίστρα 
γίγας 

σφουγγαρίστρα gigas  
τύπου wettex κοµπλε 100 1,5 150 

58 
Ταµπλέτες 
πλυντηρίου 

ταµπλέτες πλυντηρίου 
πιάτων 30τεµ περίπου 150 4,7 705 

59 
Τραπεζοµάντιλα 
χάρτινα 

Τραπεζοµάντιλα 
εστιατορίου 
200τεµαχίων 30 16 480 

60 
Υαλοκαθαριστήρας 
µε σφουγγάρι 

Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι σχήµατος Τ 
µε κοντάρι  
επιµηκυνόµενο  από 50 
-70 εκ ο καθαριστήρας 10 9 90 

61 
Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού 
καθαρισµού για τα λίπη 
κουζίνας  τύπου SUAZ  
1000ml 5 1,2 6 

62 
Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού 
καθαρισµού πατώµατος   
1000ml  περίπου 40 0,9 36 

63 
Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού 
καθαρισµού   4λιτ.  
περίπου  αρωµατισµένο 80 2 160 

64 
Υγρό για καθαρισµό 
πλυντηρίου πιάτων 

Υγρό  απορρυπαντικό 
καθαρισµού πλυντηρίου 
πιάτων 1000 ml 
περίπου 200 2,6 520 

65 Υγρό πιάτων µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 80 1,8 144 

66 Υγρό πιάτων µικρό 
Υγρό πιάτων 750ml 
περίπου 50 0,7 35 

67 
Υγρό στεγνωτικό 
πιάτων 

Υγρό στεγνωτικό 1000 
ml περίπου πλυντηρίου 
πιάτων 70 1,5 105 

68 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 60 2,6 156 

69 Υγρό τζαµιών µεσαίο 
Υγρό τζαµιών 1000ml  
περίπου  µε αντλία 50 1,3 65 

70 Υδροχλωρικό οξύ 
Υδροχλωρικό οξύ 500 
ml 5 0,4 2 

71 

φακελάκι 
αποφρακτικής 
σκόνης 

φακελάκι αποφρακτικής 
σκόνης ( ψυχρό-θερµό 
)  60 γραµ περίπου 30 0,6 18 

72 Φαράσι πλαστικό 
Φαράσι πλαστικό  απλό  
µε λάστιχο 10 1,4 14 

73 
φιαλίδιο βουτανίου  
µικρό 

φιαλίδιο βουτανίου  190 
gr 60 1,1 66 

74 
φιαλίδιο βουτανίου 
µεγάλο 

φιαλίδιο βουτανίου 
τύπου  greco 450gr 15 5,1 76,5 



75 
φίλτρα 
απορροφητήρα 

φίλτρα απορροφητήρα 
για όλες τις διαστάσεις 
οικιακού απορροφητήρα 10 1,3 13 

76 
χαρτί κουζίνας ρολό 
1 

χαρτί κουζίνας ρολό 
1000 γρ    το τεµάχιο 400 1,7 680 

77 χαρτί υγείας 
χαρτί υγείας 125 γραµ  
40 ΤΕΜ 200 9 1800 

78 χαρτί υγείας 
χαρτί υγείας 125 γραµ  
8 ΤΕΜ 100 2,6 260 

79 
χαρτοµάντιλα   
αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου 
αυτοκινήτου 100 
φύλλων περίπου 400 0,6 240 

80 
χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου 

χαρτοπετσέτες 750 τεµ 
εστιατορίου περίπου 100 2,2 220 

81 
χαρτοπετσέτες µικρή 
συσκ 

χαρτοπετσέτες 100 
φύλλων περίπου 80 0,3 24 

82 
Χειροπετσέτες ζικ - 
ζακ 

Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 
4000 φύλλων 150 13 1950 

83 
χλωρίνη παχύρευστη  
1 λί 

χλωρίνη παχύρευστη 
1250 ml περίπου  
αρωµατισµένη λεµόνι 50 1,2 60 

84 Υγρό τουαλέτας 

Υγρό τουαλέτας wc 750 
ml περίπου ( τύπου 
παπί ) 200 0,9 180 

85 
χλωρίνη παχύρευστη 
4 λί 

χλωρίνη παχύρευστη 4 
λίτρων 120 2,4 288 

    ΣΥΝΟΛΟ 16.955,00 

    ΦΠΑ 24% 4.069,20 

    
ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 21.024,20 

 
ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
/ΤΕΜΑΧΙΟ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 
Αλουµινόχαρτο 
οικιακή χρήσης 

αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης  
κατάλληλο για τρόφιµα 30m 
X30cm 20 1,6 32 

2 ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 

ανταλλακτικό  για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    300γραµ 
τουλάχιστον 

26 2,1 54,6 
3 Ανταλλακτικό 

κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  
σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής         
καλυκας 26 6 156 

4 ανταλλακτικό 
στιφτης- πρέσσα  
για 
επαγγελµατικό 
κουβά 

ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για 
επαγγελµατικό κουβά 10 23 230 

5 

απολυµαντικό 
χεριών 

απολυµαντικό χεριών 4 λιτ περίπου  
για χρήση χωρίς νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια και να 
µειώνει την πιθανότητα 
µικροβιακής µόλυνσης 40 22 880 



6 απορροφητική 
πετσέτα τύπου 
wettex  14 µ 

απορροφητική πετσέτα τύπου 
wettex 14 µέτρων περίπου σε ρολό 50 5 250 

7 

Γάντια µιας 
χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για 
αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή 
µικροοργανισµών .µικρά - µεσαία - 
µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί 80 3,1 248 

8 

Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και 
γενικής χρήσεως µε επένδυση 
διάφορα µεγέθη  ζεύγος 60 1,4 84 

9 
∆ιαφανής 
µεµβράνη 

∆ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής 
χρήσης 14 0,9 12,6 

10 

Κουβάς απλός 
Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  
µε στίφτη οικιακής χρήσης 26 2,1 54,6 

11 κουβάς 
σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός 
µονός 

κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς , 
πρέσα, πλαίσιο  χειρολαβή ) 10 70 700 

12 Κρεµοσάπουνο 
για 
επαγγελµατική  
χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για 
επαγγελµατική  χρήση 4 λίτρων 200 2,2 440 

13 

Μωροµάντιλα 
Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια 
καθαρισµού   70 µε 80τεµ περίπου 100 0,7 70 

14 Πιατάκια 
πλαστικά µεγάλα 

πιατάκια πλαστικά µεγάλα 
20τεµαχίων 30 1,1 33 

15 

Ποτήρια πλαστικά 

ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων 
κανονικά διάφανα 250 ml περίπου 
λευκά 200 0,65 130 

16 Σάκοι 
απορριµµάτων 
wc 

σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm 
περίπου πακ των 20 τεµ 600 0,35 210 

17 Σάκοι 
απορριµµάτων 
κήπου 

Σάκοι απορριµµάτων κήπου 
χοντρές 85Χ110 περίπου/ κιλό 1000 1,3 1300 

18 Σάκοι 
απορριµµάτων 
µεγάλοι 

σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 
70χ95cm µε κορδόνι περίπου 10 
τεµαχίων 1500 1 1500 

19 

Σκούπα απλή 
σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε 
κοντάρι 90 1,4 126 

20 

Σκούπα ψάθινη 

Σκούπα ψάθινη- χόρτινη 
εξωτερικού χώρου µε κοντάρι 
πυκνής ραφής 20 3,3 66 

21 Σφουγγάρι 
πιάτων 

σφουγγάρι πιάτων  κανονικό, (  
διπλό  µε σύρµα και σφουγγάρι ) 100 0,2 20 

22 Σφουγγαρίστρα 
γίγας 

σφουγγαρίστρα gigas  τύπου 
wettex κοµπλε 50 1,5 75 

23 

Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού   4λιτ.  
περίπου  αρωµατισµένο 250 2 500 

24 Υγρό πιάτων 
µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 50 1,8 90 

25 Υγρό πιάτων 
µικρό Υγρό πιάτων 750ml περίπου 26 0,7 18,2 

26 Υγρό τζαµιών 
µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 50 2,6 130 

27 Υγρό τζαµιών 
µεσαίο 

Υγρό τζαµιών 1000ml  περίπου  µε 
αντλία 100 1,3 130 



28 
Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 500 0,45 225 

29 
Φαράσι πλαστικό   
µε κοντάρι Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 50 1,4 70 

30 Χαρτί κουζίνας 
ρολό 500γαµ 

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ 
περίπου   συσκευασία 12 τεµ 500 13 6500 

31 

χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  40τεµ 600 9 5400 
32 

Χαρτί υγείας 
επαγγελµατικό χαρτί υγείας 500 γραµ  12τεµ 100 12,5 1250 

33 χαρτοµάντιλα   
αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 
100 φύλλων περιπου 600 0,6 360 

34 χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου 

χαρτοπετσέτες 400 τεµ εστιατορίου 
περίπου 26 2,2 57,2 

35 Χειροπετσέτες ζικ 
- ζακ 

Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 
φύλλων 60 13 780 

36 
Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 60 1,25 75 

37 χλωρίνη 
παχύρευστη  1 λί 

χλωρίνη παχύρευστη 1250 ml 
περίπου  αρωµατισµένη λεµόνι 200 1,2 240 

38 χλωρίνη 
παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 100 2,4 240 

39 

χλωρίνη σε σπρει 
Υγρό καθαριστικό σε σπρέι  µε 
βάση το χλώριο 750 ml περίπου 200 1,7 340 

40 

Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου 
( τύπου παπί) 250 0,9 225 

41 Πανάκια 
ξεσκονίσµατος 

Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε 
χειρολαβή τύπου swiffer 50 1,6 80 

42 

Σπρέι αλάτων 
σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml 
περίπου 200 1 200 

43 Σκουπάκι - 
φαρασάκι 

Σκουπάκι φαρασάκι νεροχύτη 
πλαστικό µικρό 15 0,8 12 

44 απορροφητική 
πετσέτα 

απορροφητική πετσέτα τύπου 
wettex No 3 15 0,6 9 

 
   ΣΥΝΟΛΟ 23.603,2 

 
   ΦΠΑ 24% 5.664,76 

 
   

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 29.267,96 

 
 
 
ΟΜΑ∆Α  ∆ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
/ΤΕΜΑΧΙΟ 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ € 

1 

απολυµαντικό   
δαπέδων κλπ 
τύπου ντετολ σε 
υγρό 

απολυµαντικό   δαπέδων κλπ 
τύπου ντετολ σε υγρό 500 ml  για 
χρήση µε  νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια και να 
µειώνει την πιθανότητα 
µικροβιακής µόλυνσης 80 2,1 168 

2 
Γάντια µιας 
χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για 
αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή 
µικροοργανισµών .µικρά - µεσαία - 
µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί 100 3,1 310 



3 

ειδικό 
καθαριστικό για 
grafiti 

ειδικό καθαριστικό για grafiti 4 
λίτρων 100 6,2 620 

4 

Κοντάρι 
σκούπας- 
σφουγγαρίστρας 

κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό 
για σκούπα απλή 1,2 µ µε 
πλαστική επίστρωση 50 0,75 37,5 

5 Κουβάς απλός 
Κουβάς πλαστικός10 λιτ  µε στίφτη 
οικιακής χρήσης 30 2,1 63 

6 

κουβάς 
σφουγγαρίσµατ
ος 
επαγγελµατικός 
µονός 

κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς , 
πρέσα, πλαίσιο  χειρολαβή ) 15 70 1050 

7 

Κρεµοσάπουνο 
για 
επαγγελµατική  
χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για 
επαγγελµατική  χρήση 4 λίτρων 100 2,2 220 

8 

Σάκοι 
απορριµµάτων 
wc 

σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm  
πακέτο των 20 τεµαχίων 400 0,35 140 

9 

Σάκοι 
απορριµµάτων 
κανονικοι µε 
κορδόνι 52χ75 

Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε 
κορδόνι 52χ75  10 τεµαχίων 500 0,6 300 

10 

Σάκοι 
απορριµµάτων 
κανονική µε 
κορδόνι 70χ95 

Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε 
κορδόνι 70χ95  10 τεµαχιων 500 1 500 

11 

Σάκοι 
απορριµµάτων 
κήπου 

Σάκοι απορριµµάτων κήπου 
χοντρές 85Χ110/ κιλό 500 1,3 650 

12 Σκούπα απλή 
σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε 
κοντάρι 50 1,4 70 

13 Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml 150 1 150 

14 
Σφουγγάρι 
πιάτων 

σφουγγάρι πιάτων  κανονικό, (  
διπλό  µε σύρµα και σφουγγάρι ) 100 0,2 20 

15 
Σφουγγαρίστρα 
επαγγελµατική 

Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική 
κοµπλέ κοντάρι κάλυκας κλπ 40 9 360 

16 
Σφουγγαρίστρα 
µικρή κοµπλε Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι 50 1,3 65 

17 
Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού   4λιτ.   
αρωµατισµένο 250 2 500 

18 
Υγρό πιάτων 
µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 80 1,8 144 

19 

Φαράσι 
πλαστικό   µε 
κοντάρι Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 25 1,4 35 

20 
Χαρτί κουζίνας 
ρολό 500γραµ 

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ 
συσκευασία 12 τεµαχίων 140 13 1820 

21 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 150 γραµ  8τεµ 600 3,2 1920 

22 
χαρτί υγειας 
ρολό 

500 γραµ επαγγελµατικό  12 
τεµαχίων 100 12,5 1250 

23 Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 130 1,25 162,5 



24 Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 ml  ( 
τύπου παπι ) 200 0,9 180 

25 
Υδροχλωρικό 
οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 120 0,4 48 

26 
χλωρίνη 
παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 130 2,4 312 

    ΣΥΝΟΛΟ 11.095,00 

    ΦΠΑ 24% 2.662,80 

    
ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ 13.757,80 

 
 
 

Άγιος Στέφανος  26/09/2018 

 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΛΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
   
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΕΪΣΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2018 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

CPV :  39830000-9   Προϊόντα  καθαρισµού 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 77.131,96 συµπ. ΦΠΑ 24% 
Α∆ΑΜ: 

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  

ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆ 2018-2019 

 
 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της παρούσης 
 
Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ του   για το έτος 2018-2019 . 
Η παράδοση των ποσοτήτων της παραπάνω προµήθειας θα γίνεται, µε ευθύνη και δαπάνες των 
προµηθευτών, τµηµατικά  και σε τακτά χρονικά διαστήµατα στους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου 
και των προαναφερθέντων φορέων του, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους. 
Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των εβδοµήντα επτά χιλιάδων 
εκατό τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (77.131,96€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
24%. 
 
 
Άρθρο 2ο :  Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις : 
 

• Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών” 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

• Του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 
• Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): “Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων” και ιδιαίτερα την παρ. 1 

και την παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ. 3 του άρθρου 
22 του Ν.3536/07  

• Του N.3861/10 (ΦΕΚ 112Α/2010): “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις” 

• Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης” 

• Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 266Α): “Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
και Π.∆. 80/2016  

• Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, 

• Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα -Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις” και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
της 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”,  

• Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο” 



• Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…” 

• Του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” 

• Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις” 

• Κάθε σχετική διάταξη που µπορεί να προκύψει µετά την δηµοσίευση της παρούσας 
διακήρυξης και µέχρι την λήξη της σύµβασης. 

 
Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεση της προµήθειας 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Ν. 
4412/2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά µόνο βάσει τιµής. Έκαστος ενδιαφερόµενος µπορεί να συµµετέχει για µία ή όλες τις 
Οµάδες του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού (Α, Β, Γ, ∆).Σε κάθε όµως περίπτωση πρέπει να συµµετέχει 
για όλα τα είδη της Οµάδας. 
Όλες οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης θεωρούνται ως η ελάχιστη απαίτηση. 
Για τα είδη τα οποία δεν παρατίθενται τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία θεωρεί ότι η περιγραφή 
τους στον ενδεικτικό προϋπολογισµό τα προσδιορίζει µονοσήµαντα. 
Επί  ποινή  απορρίψεως,   έκαστος  συµµετέχων, στην   τεχνική   του  προσφορά, πρέπει  να  
καταθέσει: 
- Κατάσταση  των  προσφερόµενων  υλικών  όπου  θα   αναφέρει  το εργοστάσιο κατασκευής 

και χώρα προέλευσης. 
- Τεχνικό φυλλάδιο (προσπέκτους)  όπου  θα   προκύπτει   η   συµφωνία  µε  τις ζητούµενες  

τεχνικές  προδιαγραφές. 
- Αντίγραφο  του  πιστοποιητικού  ISO 9001  των  εργοστασίων κατασκευής-παρασκευής  

(ειδικά για τα µωροµάντηλα, τα απορρυπαντικά, τα προϊόντα καθαρισµού, τα απολυµαντικά)  
3. 1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας επί ποινή αποκλεισµού  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο της προµήθειας.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε 
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί 
φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται 
η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το 
είδος της υπό ανάθεσή προµήθειάς , θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος (να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 
3.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια επί ποινή αποκλεισµού 
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς  θα πρέπει να έχουν  µέσο κύκλο εργασιών των τριών 
(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον ίσο µε  τον προϋπολογισµό της προµήθειας 
χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή ύψους 62.203,20 € για το σύνολο της προµήθειας ή ίσο µε µε τον 
προϋπολογισµό της κάθε ΟΜΑ∆ΑΣ για την οποία συµµετέχουν (π.χ. κύκλο εργασιών για 
την ΟΜΑ∆Α Α 10.550,00€ χωρίς το ΦΠΑ , για την ΟΜΑ∆Α Β 16.955,00€ χωρίς  το ΦΠΑ   
, για την ΟΜΑ∆Α Γ  23.603,20€ χωρίς το ΦΠΑ  για την ΟΜΑ∆Α ∆  11.095,00€ χωρίς το 
ΦΠΑ  και να αποδεικνύεται από αποσπάσµατα των ισολογισµών του αναδόχου ή από δήλωση περί 
του ύψους του κύκλου εργασιών. 
Σε περίπτωση : α) που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο 
των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών  για όσες διαχειριστικές 
χρήσεις δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος του προϋπολογισµού της 
συνολικής προµήθειας χωρίς ΦΠΑ ή των ΟΜΑ∆ΩΝ για τις οποίες συµµετέχει και β)  που ο 
υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους  (1) ο κύκλος 
εργασιών  του  θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος του προϋπολογισµού της συνολικής 
προµήθειας χωρίς ΦΠΑ ή των ΟΜΑ∆ΩΝ για τις οποίες συµµετέχει ανάλογος  µε το διάστηµα των 
µηνών δραστηριότητας.  



3.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας επί ποινή αποκλεισµού 
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε: πιστοποιητικό  ποιότητος  παραγωγής   ISO 9001 για τα   εργοστάσια 
κατασκευής-παραγωγής  
Εφόσον υπάρχουν πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης δύναται να προσκοµιστούν . 
Τα εν λόγω  πιστοποιητικά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό θα πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης (αρχικής και τυχόν ανανεώσεις).  
 
Άρθρο 4ο : Συµβατικά Στοιχεία 
 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Άρθρο 5 ο : Εγγυήσεις 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - 
µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια 
ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της 
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 
Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016. 
 
5.1 Εγγύηση συµµετοχής 
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από 

τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής που 
ανέρχεται σε ποσοστό δυο τοις εκατό 2% του συνολικού προϋπολογισµού Στην 
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην 
ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης 
επ’ αυτών, και  γ) την ολοκλήρωση του προ συµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 



προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύµβασης 
 
5.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 9 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό 
,τον τίτλο της σχετικής σύµβασης και να λήγει  έναν (1) τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη της 
σύµβασης . 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 
 
Άρθρο 6 ο : Τόπος παράδοσης - Παραλαβής 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ως εξής : 
Η παραγγελία για την προµήθεια των ειδών θα γίνεται στους προµηθευτές εγγράφως δύο (2) 
ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης του είδους . Παραγγελία που 
θα δίνεται σε µικρότερο χρονικό διάστηµα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τους 
προµηθευτές  για να  την εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των 
παραγγελθέντων ειδών . 
Οι παραδόσεις  των ειδών   που αφορούν τον ∆ήµο θα γίνονται   στην Κεντρική αποθήκη του 
∆ήµου . 
Οι παραδόσεις των υπόλοιπων Νοµικών προσώπων ( Α/βάθµια Σχολική Επιτροπή , Β/βάθµια 
Σχολική Επιτροπή  ,και Εστία  ) θα γίνονται στα σηµεία που θα υποδεικνύονται  κάθε φορά στα 
δελτία παραγγελίας αυτών. 
Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε τιµολόγια ή µε δελτία αποστολής στα οποία θα 
αναγράφονται όλα τα προβλεπόµενα από τον ΚΒΣ και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις, 
καθώς το εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα προέλευσης . 
 
 
Άρθρο 7ο : Πληµµελή ποιότητα 
Εάν κατά την παραλαβή των προϊόντων διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές της µελέτης  και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη . 
 
Άρθρο 8ο : Καθυστερήσεις - ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν.4412/2016 ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, β) σε 
περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ως άνω Νόµου. 
Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 
όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, 
οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 
περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ι σχύον κάθε 
φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 



Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74. 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται (σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν. 
4412/16) µέσα σε είκοσι (20) µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και  να προσκοµίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και 
µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 209, επιβάλλεται 
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα (άρθρο 207 
του Ν. 4412/16). 
 
Άρθρο 9ο : Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις 
 

Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της 

δημοπρασίας, καθώς και κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανισθεί 

κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο 

διαγωνισμός. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. 

 
 
Άρθρο 10 ο :∆ιάρκεια σύµβασης 
 
Η προµήθεια των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού  για τον ∆ήµο  και όλα τα νοµικά 
πρόσωπα, θα αρχίσει από την υπογραφή της σύµβασης και θα έχει διάρκεια ενός έτους ή µέχρι 
την εξάντληση του συµβατικού ποσού . 
 
Άρθρο 11ο : Πληρωµές 
 
11.1. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά σε ευρώ (€), µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. µετά από την 
έκδοση εντάλµατος πληρωµής από το Τµήµα Λογιστηρίου µέσω της Ταµειακής Υπηρεσίας του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
11.2. Η τιµολόγηση θα πραγµατοποιείται από τους αναδόχους µετά την παράδοση των υπό 
παραγγελία προϊόντων  
11.3. Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ηµερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες συνθήκες το 
επιβάλουν και µετά από συµφωνία µε τον αντισυµβαλλόµενο εντός εξήντα (60) ηµερών, 
υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου στο πρωτόκολλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου από τον ανάδοχο συνοδευµένο από τα λοιπά νόµιµα δικαιολογητικά. 
11.4. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση 
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια, 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.). 
11.5. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία της παραλαβής  
των προϊόντων , και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 
11.6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: 
α. Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση 
αυτού. 
β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
Επίσης, δεν προσµετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών). 
11.7. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου, Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) για τους 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει το ∆ήµο και υπολογίζεται στο σύνολο της προσφοράς. Σε περίπτωση άρνησής του 
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του. 
11.8. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση 
µεταβολής της νοµοθεσίας  
 
Άρθρο 12ο : Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς  

 

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου. Οι δε 

προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προσφέροντες έως και ένα χρόνο της επομένης 

της ημερομηνίας του διαγωνισμού.  



 
 
Άρθρο 13ο : Τελικές ∆ιατάξεις 
 
∆εδοµένης της αδυναµίας επακριβούς προσδιορισµού των αναγκών των υπηρεσιών, ο ∆ήµος και 
τα Νοµικά του Πρόσωπα , διατηρούν το δικαίωµα να απορροφούν στην διάρκεια του έτους τις 
αναγκαίες ποσότητες σύµφωνα µε τις ανάγκες τους είτε µειώνοντας , είτε αυξάνοντας τις 
ποσότητες των συµβατικών ειδών . 
Ενδέχεται να προκύψουν νέες ανάγκες για προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού που 
δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα των προµηθευόµενων ειδών . Στην περίπτωση αυτή ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει τα εν λόγω επιπλέον είδη µε τις ισχύουσες τιµές της 
αγοράς και µέχρι του συνολικού ποσού της σύµβασης . 
 
 

Άγιος Στέφανος  26/09/2018 
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ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 αλκοολούχος 
λοσιόν 

αλκοολούχος λοσιόν 
400ml 

1   

2 Ανταλλακτικά  
πανιά 
παρκετέζας 

Ανταλλακτικά πανιά  
παρκετέζας 60  εκατοστών 
, ακρυλικό πανί 
ηλεκτροστατικό κατάλληλο 
για όλα τα δάπεδα 

3   

3 Ανταλλακτικά  
παρκετέζας 

Ανταλλακτικά   πανιά 
παρκετέζας 80 εκατοστών 
, ακρυλικό πανί 
ηλεκτροστατικό κατάλληλο 
για όλα τα δάπεδα 

2   

4 Ανταλλακτικά  
πλαίσια 
παρκετέζας και 
κοντάρι 

Ανταλλακτικά πλαίσια και 
κοντάρι    παρκετέζας 60  
εκατοστών , 

2   

5 Ανταλλακτικά  
πλαίσια 
παρκετέζας και 
κοντάρι 

Ανταλλακτικά πλαίσια και 
κοντάρι   παρκετέζας 80 
εκατοστών , 

2   

6 ανταλλακτικό 
στιφτης- πρέσσα  
για 
επαγγελµατικό 
κουβά 

ανταλλακτικό στιφτης - 
πρέσσα για επαγγελµατικό 
κουβά 

1   

7 απολυµαντικό 
χεριών 

απολυµαντικό χεριών µε 
αντλία 500 ml  τύπου 
ντετόλ για χρήση µε  νερό 
, ικανό να εξουδετερώνει 
µικρόβια και να µειώνει 
την πιθανότητα 
µικροβιακής µόλυνσης 

1   

8 απολυµαντικό 
χεριών 

απολυµαντικό χεριών 1 λιτ  
σε gel   για χρήση χωρίς 
νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια 
και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης 

40   

9 απολυµαντικό 
χεριών 

απολυµαντικό χεριών 4 λιτ   
για χρήση χωρίς νερό , 
ικανό να εξουδετερώνει 
µικρόβια και να µειώνει 
την πιθανότητα 
µικροβιακής µόλυνσης 

1   

10 Απορροφητική 
πετσέτα τύπου 

Απορροφητική πετσέτα 
τύπου  wettex 14 µ σε 

1   



wettex 14 µ ρολό 

11 Γάντια µιας 
χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για 
αντιµετώπιση χηµικών 
ουσιών ή µικροοργανισµών 
.µικρά - µεσαία - µεγάλα , 
πολύ µεγάλα 100 ζεύγη 
ανά κουτί 

50   

12 Γάντια πλαστικά Γάντια πλαστικά κουζίνας 
και γενικής χρήσεως µε 
επένδυση διάφορα µεγέθη  
ζεύγος 

1   

13 Θήκες πλαστικές 
για ρολά 
χαρτιού  τοίχου 

Θήκες πλαστικές για ρολά 
χαρτιού  τοίχου 

3   

14 Θήκες πλαστικές 
για σαπούνι   
τοίχου 

Θήκες πλαστικές για 
σαπούνι   τοίχου 

1   

15 Κάδος 
απορριµµάτων 
30λ 

Κάδος απορριµµάτων 30 
λίτρων inox µε πατάλ 

1   

16 Κάδος 
απορριµµάτων 5 
λ 

Κάδος απορριµµάτων 5 
λίτρων inox µε πατάλ 

1   

17 Κάδος 
απορριµµάτων 
15 λιτ. Πλαστικό 

Κάδος απορριµµάτων 15 lt 
παλόµενο καπάκι  
πλαστικό 

2   

18 Κάδος 
απορριµµάτων 
25 lt 

Κάδος απορριµµάτων 25 lt 
παλλόµενο καπάκι  
πλαστικός 

1   

19 Κάδος 
απορριµµάτων 
30 lt 

κάδος απορριµµάτων µε 
πετάλ 30lt πλαστικός 

2   

20 Κάδος 
απορριµµάτων 5 
λιτ. Ινοχ µε 
πεταλ 

Κάδος απορριµµάτων 5 
λιτ. Ινοχ µε πεταλ 

5   

21 Καλαθάκια 
γραφείου 

Καλαθάκια γραφείου 8  
λίτρων πλαστικά 

10   

22 Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ  
µε στίφτη οικιακής χρήσης 

5   

23 κουβάς 
σφουγγαρίσµατ
ος 
επαγγελµατικός 

κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός κοµπλέ ( 
κουβας , πρέσσα, πλαίσιο  
χειρολαβή ) 

2   

24 Κρεµοσάπουνο 
για 
επαγγελµατική  
χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για 
επαγγελµατική  χρήση 4 
λίτρων 

65   

25 Κρεµοσάπουνο 
για οικιακή 
χρήση 

Κρεµοσάπουνο χεριών για 
οικιακή χρήση 1000 ml  µε 
βαλβίδα 

30   

26 Λάστιχο 
ποτίσµατος 

Λάστιχο ποτίσµατος 5/8 
ιντσας ενισχυµένο  µε το 
µέτρο 

250   

27 Μωροµάντιλα Μωροµάντιλα Υγρά 
πανάκια καθαρισµού   70 
µε 80τεµ 

50   

28 Ξεσκονιστήρι Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι 
επιµηκυνόµενο  για 
καθάρισµα τοίχων (για 
αράχνες ) 

2   

29 Ξύδι Ξύδι 4 λίτρων 2   



30 Οινόπνευµα 
λευκό 

Οινόπνευµα  καθαρό 245 
ml 

2   

31 Οινόπνευµα 
φωτιστικό 

οινόπνευµα φωτιστικό  
430γρ 

50   

32 Παγοκυψέλες παγοκυψέλες  24 παγάκια  
10σακουλάκια 

5   

33 Πανάκι 
ξεσκονίσµατος 
µεγάλο 

Πανάκι ξεσκονίσµατος 
µεγάλο 30χ50 απλό 

2   

34 Πανάκια 
ξεσκονίσµατος 

Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 
τεµ µε χειρολαβή τύπου 
swiffer 

2   

35 Πατάκι εισόδου 
µεγάλο 

Πατάκι εισόδου µεγάλο 
1,20Χ90 µε λάστιχο 

20   

36 Πατάκια εισόδου Πατάκια εισόδου µεγάλο 
µοκέτα µε ρίγες  µε 
λάστιχο 60χ80 

10   

37 Πιγκαλ 
τουαλέτας α 

βουρτσάκι τουαλέτας inox 
( λεκάνης µε βάση ) 

10   

38 Ποτήρια 
πλαστικά 

ποτήρια πλαστικά 50 
τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml 

350   

39 Ποτήρια φενιζόλ Ποτήρια φενιζολ 20 
τεµαχίων  350ml 

150   

40 Σάκοι 
απορριµµάτων 
wc 

σάκοι απορριµµάτων wc 
45x50 cm  πακ των 20 τεµ 

20   

41 Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 
750ml 

30   

42 Στίφτης για 
µικρό κουβά 

Στίφτης κουβά για κουβά 
οικιακής χρήσης( 
ανταλλακτικό ) 

5   

43 Συρµατάκι  
σκευών 

συρµάτινο σφουγγαράκι 
( όλο σύρµα ) 

2   

44 Συσκευή για 
γκαζάκια 

Συσκευή για γκαζάκια 
τύπου el Greco 

5   

45 Συσκευή 
χειροπετσέτας 

συσκευή για χειροπετσέτες 
ζικ ζακ  πλαστική 

1   

46 Σφουγγάρια 
γόµες 

ειδικά σφουγγάρια γόµες 
που αφαιρούν τις βρωµιές 

5   

47 Υαλοκαθαριστήρ
ας µε 
σφουγγάρι 

Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι σχήµατος Τ µε 
κοντάρι  επιµηκυνόµενο  
από 50 -70 εκ ο 
καθαριστήρας 

5   

48 Υγρή παρκετίνη Υγρή παρκετίνη 3 κιλών 5   

49 Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού 
για τα λίπη κουζίνας  
τύπου SUAZ  1000ml 

10   

50 Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού 
1000ml 

2   

51 Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού   
πατώµατα κλπ  4λιτ.    
αρωµατισµένο 

100   

52 Υγρό πιάτων 
µεγάλο 

Υγρό πιάτων 4 λίτρων 30   

53 Υγρό πιάτων 
µικρό 

Υγρό πιάτων 750ml 30   



54 Υγρό σαµπουάν 
χαλιών – 
µοκετών 
ταπετσαριών 

Υγρό σαµπουάν χαλιών – 
µοκετών ταπετσαριών 
κιλού 

1   

55 Υγρό τζαµιών 
µεγάλο 

Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 30   

56 Υγρό τζαµιών 
µεσαίο 

Υγρό τζαµιών 1000 ml  µε 
αντλία 

30   

57 Υγρό τουαλέτας Υγρό τουαλέτας wc 750 ml  
( τύπου παπί ) 

150   

58 Υδροχλωρικό 
οξύ 

Υδροχλωρικό οξύ 500ml 15   

59 φακελάκι 
αποφρακτικής 
σκόνης 

φακελάκι αποφρακτικής 
σκόνης ( ψυχρό-θερµό )  
60 γραµ 

2   

60 Φαράσι 
πλαστικό   µε 
κοντάρι 

Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι 

50   

61 φιαλίδιο 
βουτανίου  
µικρό 

φιαλίδιο βουτανίου  190 gr 70   

62 φιαλίδιο 
βουτανίου 
µεγάλο 

φιαλίδιο βουτανίου τύπου  
greco 450gr 

30   

63 Χαρτί κουζίνας 
ρολό 500γαµ 

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-
500γραµ  συσκευασία 12 
τεµ 

300   

64 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  
40τεµ 

350   

65 χαρτοµάντιλα   
αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου 
αυτοκινήτου 100 φύλλων 

50   

66 Χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου 

Χαρτοπετσέτες 750 τεµ 
εστιατορίου 

2   

67 Χειροπετσέτες 
ζικ - ζακ 

Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 
4000 φύλλων 

1   

68 Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 1   

69 Χλωρίνη 
παχύρευστη 

Χλωρίνη παχύρευστη 1250 
ml  αρωµατισµένο λεµόνι 

1   

70 χλωρίνη 
παχύρευστη 4 λί 

χλωρίνη παχύρευστη 4 
λίτρων 

60   

71 Σφουγγάρι 
πιάτων 

Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο 
(  διπλό  µε σύρµα και 
σφουγγάρι ) 

30   

72 απορροφητική 
πετσέτα 

απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex No 4 

50   

    ΣΥΝΟΛΟ  

    ΦΠΑ 24%  

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜ 

 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

1 
αλκοολούχος 
λοσιόν 

αλκοολούχος λοσιόν 
400ml 30 

  

2 
Αλουµινόχαρτο 
επαγγελµατικό 

αλουµινόχαρτο 
επαγγελµατικής χρήσης 
κατάλληλο για τρόφιµα  
100m X 30cm 40 

  

3 
Αλουµινόχαρτο 
οικιακή χρήσης 

αλουµινόχαρτο οικιακή 
χρήσης  κατάλληλο για 
τρόφιµα 30m X30cm 40 

  

4 

ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 

ανταλλακτικό  για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    
300γραµ τουλάχιστον 40 

  

5 

Ανταλλακτικό 
κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 
( κοντάρι σφικτήρας - 
κάλυκας ) 15 

  

6 

ανταλλακτικό 
στίφτης- πρέσα  
για επαγγελµατικό 
κουβά 

ανταλλακτικό στίφτης - 
πρέσα για επαγγελµατικό 
κουβά 15 

  

7 
απλώστρες 
αλουµινίου 

απλώστρες αλουµινίου  για 
άπλωµα περίπου 18 
µέτρων  µε πλαϊνά 5 

  

8 
Απολυµαντικό 
σπρεί 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕY 
(TYΠΟΥ ΝΤΕΤΟΛ) 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
400ML-500ML περίπου να 
προτατεύει  από µικρόβια 
συµβάλλοντας στην 
πρόληψη των επιβλαβών 
βακτηρίων και ιών. 50 

  

9 
απολυµαντικό 
χεριών 

απολυµαντικό χεριών µε 
αντλία 500 ml περίπου 
τύπου ντετόλ για χρήση 
µε  νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια 
και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής 80 

  



µόλυνσης 

10 

απορροφητική 
πετσέτα τύπου 
wettex  14µ 

απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex  14µέτρων 
περίπου σε ρολό 50 

  

11 
απορροφητική 
πετσέτα 

απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex No 3 150 

  

12 

Αποσκληρυντικό 
πλυντηρίου 
ρούχων 

Αποσκληρυντικό 
πλυντηρίου ρούχων 
950γρα περίπου να 
αποτρέπει τα άλατα και να 
καθαρίζει του σωλήνες του 
πλυντηρίου 30 

  

13 
Αφαλατικό - 
στεγνωτικό 

Αφαλατικό - στεγνωτικό 
για επαγγελµατικό 
πλυντήριο πιάτων σε υγρή 
µορφή 4 lit 10 

  

14 βαµβάκι βαµβάκι  150gr υδρόφιλο 50   

15 Γάντια µιας χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για 
αντιµετώπιση χηµικών 
ουσιών ή 
µικροοργανισµών .µικρά - 
µεσαία - µεγάλα 100 
ζεύγη ανά κουτί 200 

  

16 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας 
και γενικής χρήσεως µε 
επένδυση διάφορα µεγέθη  
ζεύγος 100 

  

17 
∆ιαφανής 
µεµβράνη 

∆ιαφανής µεµβράνη 30m 
οικιακής χρήσης 50 

  

18 εντοµοκτόνο  25   

19 

Κάδος 
απορριµµάτων 30 
lt 

κάδος απορριµµάτων µε 
πετάλ 30lt πλαστικός 5 

  

20 
Καθαριστικό 
φούρνου 

καθαριστικό φούρνου 
500ml περίπου τύπου 
fornet 20 

  

21 Καλαµάκια 
καλαµάκια συσκευασία 
100 τεµαχίων  σπαστά 50 

  

22 
Κοντάρι σκούπας- 
σφουγγαρίστρας 

κοντάρι σκούπας inox 
ανθεκτικό για σκούπα 
απλή 1,2 µ µε πλαστική 
επίστρωση 30 

  

23 Κουβάς απλός 

Κουβάς πλαστικός10 λιτ 
περίπου  µε στίφτη 
οικιακής χρήσης 15 

  

24 

κουβάς 
σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός 
µονός 

κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός κοµπλέ ( 
κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  
χειρολαβή ) 10 

  

25 
Κουταλάκια 
γλυκού 

κουταλάκια γλυκού 
πλαστικά 100 τεµ 50 

  

26 

Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  
χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για 
επαγγελµατική  χρήση 4 
λίτρων 60 

  

27 

Κρεµοσάπουνο για 
οικιακή χρήση για 
οικιακή χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για 
οικιακή χρήση 1000ml 
περίπου µε βαλβίδα 40 

  



28 Λαδόχαρτο Λαδόχαρτο 10 m  περίπου 40 
  

29 Μαλακτικό ρούχων 

Μαλακτικό ρούχων 
1000ml σε υγρή µορφή 
αρωµατισµένο 150 

  

30 
Μανταλάκια 
πλαστικά 

µανταλάκια πλαστικά 24 
τεµ 20 

  

31 Μπολάκι πλαστικό 

µπολάκια πλαστικά 50τεµ   
µισού λίτρου περίπου 
640ml. 60 

  

32 Μωροµάντιλα 

Μωροµάντιλα Υγρά 
πανάκια καθαρισµού   70 
µε 80τεµ περίπου 500 

  

33 Νερό Απιονισµένο Νερό Απιονισµένο 4lt 5 
  

34 Ξεσκονιστήρι 

Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι 
επιµηκυνόµενο από 1σε 2 
µέτρα  για καθάρισµα 
τοίχων (για αράχνες ) 5 

  

35 Οδοντογλυφίδες 
Οδοντογλυφίδες ξύλινες  
500 τεµ 20 

  

36 
Οινόπνευµα 
φωτιστικό 

οινόπνευµα φωτιστικό  
430γρ περίπου 50 

  

37 Παγοκυψέλες 
παγοκυψέλες  24 παγάκια  
10σακουλάκια  περίπου 50 

  

38 
Πανάκια 
ξεσκονίσµατος 

Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 
τεµ µε χειρολαβή τύπου 
swiffer 20 

  

39 
Πιατάκια γλυκού 
µικρά 

πιατάκια πλαστικά γλυκού 
µικρά  20 τεµαχίων 200 

  

40 
Πιατάκια πλαστικά 
µεγάλα 

πιατάκια πλαστικά µεγάλα 
20 τεµαχίων 400 

  

41 Πιρουνάκια µικρά 
πιρουνάκια πλαστικά 100 
τεµ 100 

  

42 Ποτήρια πλαστικά 

ποτήρια πλαστικά 50 
τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml περίπου 
λευκά 400 

  

43 
Σάκοι 
απορριµµάτων wc 

σάκοι απορριµµάτων wc 
45x50 cm περίπου πακ 
των 20 τεµ 500 

  

44 

Σάκοι 
απορριµµάτων 
κανονικοί µε 
κορδόνι 52Χ75cm 

σάκοι απορριµµάτων 
κανονικοί 52χ75 cm µε 
κορδόνι περίπου 10 
τεµαχίων 500 

  

45 

Σάκοι 
απορριµµάτων 
µεγάλοι 

σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 70χ95cm µε 
κορδόνι περίπου 10 
τεµαχίων 500 

  

46 
Σακούλες 
τροφίµων 

σακούλες τροφίµων 
µεγάλο  νο 3,  17Χ 26  
περίπου 50 τεµαχίων 100 

  

47 
σακούλες φύλαξης 
χαλιών 

σακούλες φύλαξης χαλιών 
διαστάσεων  περίπου 3 
µετρ περίπου 20 

  

48 Σιδερόπανο 
σιδερόπανα για όλες τις 
σιδερώστρες 10 

  

49 Σιδερώστρα 
Σιδερώστρα ατµού στενή 
1,40Χ 0,40 περίπου 5 

  



50 Σκόνη πλυντηρίου 
σκόνη πλυντηρίου 150 
µεζούρες  περίπου 30 

  

51 Σκούπα απλή 
σκούπα νάιλον πυκνής 
ραφής µε κοντάρι 50 

  

52 Σπρέι αλάτων 
σπρέι αλάτων µε αντλία 
750ml περίπου 50 

  

53 
Στίφτης για µικρό 
κουβά 

Στίφτης κουβά για κουβά 
οικιακής χρήσης( 
ανταλλακτικό ) 25 

  

54 
Συρµατάκι  
σκευών 

συρµάτινο σφουγγαράκι  ( 
όλο σύρµα ) 50 

  

55 
Συσκευή 
χειροπετσέτας 

συσκευή για χειροπετσέτες 
ζικ ζακ  πλαστική 20 

  

56 Σφουγγάρι πιάτων 

Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο 
(  διπλό  µε σύρµα και 
σφουγγάρι ) 300 

  

57 
Σφουγγαρίστρα 
γίγας 

σφουγγαρίστρα gigas  
τύπου wettex κοµπλε 100 

  

58 
Ταµπλέτες 
πλυντηρίου 

ταµπλέτες πλυντηρίου 
πιάτων 30τεµ περίπου 150 

  

59 
Τραπεζοµάντιλα 
χάρτινα 

Τραπεζοµάντιλα 
εστιατορίου 200τεµαχίων 30 

  

60 
Υαλοκαθαριστήρας 
µε σφουγγάρι 

Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι σχήµατος Τ µε 
κοντάρι  επιµηκυνόµενο  
από 50 -70 εκ ο 
καθαριστήρας 10 

  

61 
Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού 
για τα λίπη κουζίνας  
τύπου SUAZ  1000ml 5 

  

62 
Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού 
πατώµατος   1000ml  
περίπου 40 

  

63 
Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού   
4λιτ.  περίπου  
αρωµατισµένο 80 

  

64 

Υγρό για 
καθαρισµό 
πλυντηρίου πιάτων 

Υγρό  απορρυπαντικό 
καθαρισµού πλυντηρίου 
πιάτων 1000 ml περίπου 200 

  

65 
Υγρό πιάτων 
µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 80 

  

66 Υγρό πιάτων µικρό 
Υγρό πιάτων 750ml 
περίπου 50 

  

67 
Υγρό στεγνωτικό 
πιάτων 

Υγρό στεγνωτικό 1000 ml 
περίπου πλυντηρίου 
πιάτων 70 

  

68 
Υγρό τζαµιών 
µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 60 

  

69 
Υγρό τζαµιών 
µεσαίο 

Υγρό τζαµιών 1000ml  
περίπου  µε αντλία 50 

  

70 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 5 
  

71 

φακελάκι 
αποφρακτικής 
σκόνης 

φακελάκι αποφρακτικής 
σκόνης ( ψυχρό-θερµό )  
60 γραµ περίπου 30 

  

72 Φαράσι πλαστικό 
Φαράσι πλαστικό  απλό  µε 
λάστιχο 10 

  

73 
φιαλίδιο βουτανίου  
µικρό 

φιαλίδιο βουτανίου  190 
gr 60 

  



74 
φιαλίδιο βουτανίου 
µεγάλο 

φιαλίδιο βουτανίου τύπου  
greco 450gr 15 

  

75 
φίλτρα 
απορροφητήρα 

φίλτρα απορροφητήρα για 
όλες τις διαστάσεις 
οικιακού απορροφητήρα 10 

  

76 
χαρτί κουζίνας 
ρολό 1 

χαρτί κουζίνας ρολό 1000 
γρ    το τεµάχιο 400 

  

77 χαρτί υγείας 
χαρτί υγείας 125 γραµ  40 
ΤΕΜ 200 

  

78 χαρτί υγείας 
χαρτί υγείας 125 γραµ  8 
ΤΕΜ 100 

  

79 
χαρτοµάντιλα   
αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου 
αυτοκινήτου 100 φύλλων 
περίπου 400 

  

80 
χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου 

χαρτοπετσέτες 750 τεµ 
εστιατορίου περίπου 100 

  

81 
χαρτοπετσέτες 
µικρή συσκ 

χαρτοπετσέτες 100 
φύλλων περίπου 80 

  

82 
Χειροπετσέτες ζικ - 
ζακ 

Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 
4000 φύλλων 150 

  

83 
χλωρίνη 
παχύρευστη  1 λί 

χλωρίνη παχύρευστη 1250 
ml περίπου  αρωµατισµένη 
λεµόνι 50 

  

84 Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 ml 
περίπου ( τύπου παπί ) 200 

  

85 
χλωρίνη 
παχύρευστη 4 λί 

χλωρίνη παχύρευστη 4 
λίτρων 120 

  

    ΣΥΝΟΛΟ 

 

    ΦΠΑ 24% 
 

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
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ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλουµινόχαρτο 
οικιακή χρήσης 

αλουµινόχαρτο οικιακή 
χρήσης  κατάλληλο για 
τρόφιµα 30m X30cm 20 

  

2 ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 

ανταλλακτικό  για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    
300γραµ τουλάχιστον 

26 

  

3 Ανταλλακτικό 
κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής         
καλυκας 26 

  

4 ανταλλακτικό 
στιφτης- πρέσσα  
για 
επαγγελµατικό 
κουβά 

ανταλλακτικό στίφτης - 
πρέσα για επαγγελµατικό 
κουβά 10 

  

5 

απολυµαντικό 
χεριών 

απολυµαντικό χεριών 4 
λιτ περίπου  για χρήση 
χωρίς νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια 
και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης 40 

  

6 απορροφητική 
πετσέτα τύπου 
wettex  14 µ 

απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex 14 µέτρων 
περίπου σε ρολό 50 

  

7 

Γάντια µιας 
χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για 
αντιµετώπιση χηµικών 
ουσιών ή 
µικροοργανισµών .µικρά - 
µεσαία - µεγάλα 100 
ζεύγη ανά κουτί 80 

  

8 

Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας 
και γενικής χρήσεως µε 
επένδυση διάφορα 
µεγέθη  ζεύγος 60 

  

9 
∆ιαφανής 
µεµβράνη 

∆ιαφανής µεµβράνη 30m 
οικιακής χρήσης 14 

  

10 

Κουβάς απλός 

Κουβάς πλαστικός10 λιτ 
περίπου  µε στίφτη 
οικιακής χρήσης 26 

  

11 κουβάς 
σφουγγαρίσµατος 

κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός κοµπλέ ( 10 

  



επαγγελµατικός 
µονός 

κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  
χειρολαβή ) 

12 Κρεµοσάπουνο 
για 
επαγγελµατική  
χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για 
επαγγελµατική  χρήση 4 
λίτρων 200 

  

13 

Μωροµάντιλα 

Μωροµάντιλα Υγρά 
πανάκια καθαρισµού   70 
µε 80τεµ περίπου 100 

  

14 Πιατάκια 
πλαστικά µεγάλα 

πιατάκια πλαστικά µεγάλα 
20τεµαχίων 30 

  

15 

Ποτήρια πλαστικά 

ποτήρια πλαστικά 50 
τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml περίπου 
λευκά 200 

  

16 Σάκοι 
απορριµµάτων 
wc 

σάκοι απορριµµάτων wc 
45x50 cm περίπου πακ 
των 20 τεµ 600 

  

17 Σάκοι 
απορριµµάτων 
κήπου 

Σάκοι απορριµµάτων 
κήπου χοντρές 85Χ110 
περίπου/ κιλό 1000 

  

18 
Σάκοι 
απορριµµάτων 
µεγάλοι 

σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 70χ95cm µε 
κορδόνι περίπου 10 
τεµαχίων 1500 

  

19 

Σκούπα απλή 
σκούπα νάιλον πυκνής 
ραφής µε κοντάρι 90 

  

20 

Σκούπα ψάθινη 

Σκούπα ψάθινη- χόρτινη 
εξωτερικού χώρου µε 
κοντάρι πυκνής ραφής 20 

  

21 
Σφουγγάρι 
πιάτων 

σφουγγάρι πιάτων  
κανονικό, (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 100 

  

22 Σφουγγαρίστρα 
γίγας 

σφουγγαρίστρα gigas  
τύπου wettex κοµπλε 50 

  

23 

Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού   
4λιτ.  περίπου  
αρωµατισµένο 250 

  

24 Υγρό πιάτων 
µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 50 

  

25 Υγρό πιάτων 
µικρό 

Υγρό πιάτων 750ml 
περίπου 26 

  

26 Υγρό τζαµιών 
µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 50 

  

27 Υγρό τζαµιών 
µεσαίο 

Υγρό τζαµιών 1000ml  
περίπου  µε αντλία 100 

  

28 
Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 500 

  

29 
Φαράσι πλαστικό   
µε κοντάρι 

Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι 50 

  

30 
Χαρτί κουζίνας 
ρολό 500γαµ 

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-
500γραµ περίπου   
συσκευασία 12 τεµ 500 

  

31 

χαρτί υγείας 
χαρτί υγείας 125 γραµ  
40τεµ 600 

  

32 
Χαρτί υγείας 
επαγγελµατικό 

χαρτί υγείας 500 γραµ  
12τεµ 100 

  

33 χαρτοµάντιλα   
αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου 
αυτοκινήτου 100 φύλλων 
περιπου 600 

  



34 χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου 

χαρτοπετσέτες 400 τεµ 
εστιατορίου περίπου 26 

  

35 Χειροπετσέτες ζικ 
- ζακ 

Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 
4000 φύλλων 60 

  

36 
Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 60 

  

37 
χλωρίνη 
παχύρευστη  1 λί 

χλωρίνη παχύρευστη 
1250 ml περίπου  
αρωµατισµένη λεµόνι 200 

  

38 χλωρίνη 
παχύρευστη 4 λί 

χλωρίνη παχύρευστη 4 
λίτρων 100 

  

39 

χλωρίνη σε σπρει 

Υγρό καθαριστικό σε 
σπρέι  µε βάση το χλώριο 
750 ml περίπου 200 

  

40 

Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 
ml περίπου ( τύπου παπί) 250 

  

41 
Πανάκια 
ξεσκονίσµατος 

Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 
τεµ µε χειρολαβή τύπου 
swiffer 50 

  

42 

Σπρέι αλάτων 
σπρέι αλάτων µε αντλία 
750ml περίπου 200 

  

43 Σκουπάκι - 
φαρασάκι 

Σκουπάκι φαρασάκι 
νεροχύτη πλαστικό µικρό 15 

  

44 απορροφητική 
πετσέτα 

απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex No 3 15 

  

 
   ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
   ΦΠΑ 24% 

 

 
   ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
ΟΜΑ∆Α ∆ : ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

απολυµαντικό   
δαπέδων κλπ 
τύπου ντετολ σε 
υγρό 

απολυµαντικό   δαπέδων 
κλπ τύπου ντετολ σε υγρό 
500 ml  για χρήση µε  
νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια 
και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης 80 

  

2 
Γάντια µιας 
χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για 
αντιµετώπιση χηµικών 
ουσιών ή 
µικροοργανισµών .µικρά - 
µεσαία - µεγάλα 100 
ζεύγη ανά κουτί 100 

  

3 

ειδικό 
καθαριστικό για 
grafiti 

ειδικό καθαριστικό για 
grafiti 4 λίτρων 100 

  

4 

Κοντάρι 
σκούπας- 
σφουγγαρίστρας 

κοντάρι σκούπας inox 
ανθεκτικό για σκούπα 
απλή 1,2 µ µε πλαστική 
επίστρωση 50 

  

5 Κουβάς απλός 

Κουβάς πλαστικός10 λιτ  
µε στίφτη οικιακής 
χρήσης 30 

  

6 

κουβάς 
σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός 
µονός 

κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός κοµπλέ ( 
κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  
χειρολαβή ) 15 

  

7 

Κρεµοσάπουνο 
για 
επαγγελµατική  
χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για 
επαγγελµατική  χρήση 4 
λίτρων 100 

  

8 

Σάκοι 
απορριµµάτων 
wc 

σάκοι απορριµµάτων wc 
45x50 cm  πακέτο των 20 
τεµαχίων 400 

  

9 

Σάκοι 
απορριµµάτων 
κανονικοι µε 
κορδόνι 52χ75 

Σάκοι απορριµµάτων 
κανονική µε κορδόνι 
52χ75  10 τεµαχίων 500 

  

10 

Σάκοι 
απορριµµάτων 
κανονική µε 
κορδόνι 70χ95 

Σάκοι απορριµµάτων 
κανονική µε κορδόνι 
70χ95  10 τεµαχιων 500 

  



11 

Σάκοι 
απορριµµάτων 
κήπου 

Σάκοι απορριµµάτων 
κήπου χοντρές 85Χ110/ 
κιλό 500 

  

12 Σκούπα απλή 
σκούπα νάιλον πυκνής 
ραφής µε κοντάρι 50 

  

13 Σπρεί αλάτων 
σπρέι αλάτων µε αντλία 
750ml 150 

  

14 
Σφουγγάρι 
πιάτων 

σφουγγάρι πιάτων  
κανονικό, (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 100 

  

15 
Σφουγγαρίστρα 
επαγγελµατική 

Σφουγγαρίστρα 
επαγγελµατική κοµπλέ 
κοντάρι κάλυκας κλπ 40 

  

16 
Σφουγγαρίστρα 
µικρή κοµπλε 

Σφουγγαρίστρα απλή µε 
κοντάρι 50 

  

17 
Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού   
4λιτ.   αρωµατισµένο 250 

  

18 
Υγρό πιάτων 
µεγάλο Υγρό πιάτων 4 λίτρων 80 

  

19 
Φαράσι πλαστικό   
µε κοντάρι 

Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι 25 

  

20 
Χαρτί κουζίνας 
ρολό 500γραµ 

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-
500γραµ συσκευασία 12 
τεµαχίων 140 

  

21 χαρτί υγείας 
χαρτί υγείας 150 γραµ  
8τεµ 600 

  

22 
χαρτί υγειας 
ρολό 

500 γραµ επαγγελµατικό  
12 τεµαχίων 100 

  

23 Χλωρίνη απλή Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 130 

  

24 Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 
ml  ( τύπου παπι ) 200 

  

25 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml 120 
  

26 
χλωρίνη 
παχύρευστη 4 λί 

χλωρίνη παχύρευστη 4 
λίτρων 130 

  

    ΣΥΝΟΛΟ 
 

    ΦΠΑ 24% 
 

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 

 

 


