
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..5η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 17ης-4-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..121/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..17ης/4/2015.. της ..5ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..17η Απριλίου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..14:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..9208/9-4-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του 
Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την 
Επισκευή – Συντήρηση του Μηχανήµατος Έργου  ME 62344 µάρκας FODERIL στα 
Πλαίσια της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Χωµατουργικών 
Μηχανηµάτων για Εκχιονισµό την Περίοδο 31.12.2014 – 8.1.2015 και 10 - 11.2.2015 στο 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Καθαρισµού Οικοπέδων 
και Κοινόχρηστων Χώρων για Πυροπροστασία»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Αντλητικού Συγκροτήµατος και Σωληνουργικού 
∆ικτύου στο Αντλιοστάσιο της Πλατείας Σεµέλης στη Ρέα της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Αυτοµατισµών και Αντλίας του Αντλιοστασίου 
της Οδού Ναυαρίνου στη ∆ηµοτική Ενότητας Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απευθείας Ανάθεση Αντικατάστασης ∆οχείου ∆ιαστολής στο Φρεάτιο του 
Αντλιοστασίου της Οδού Μεθώνης στη ∆ηµοτική Ενότητας ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 

προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2015 για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-
2016». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια τροφίµων παντοπωλείου, νωπών 
οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού 
καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το νοµικό 
πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου 
∆ιονύσου, Η ΕΣΤΙΑ» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού», συνολικού προϋπολογισµού 24.747,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΡΙΓΟ ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της Χανιώτη 
Παναγιώτας (310,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής Πανοτόπουλου  
Παναγιώτη, ποσού (7.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αµοιβής δικηγόρου, Ανδρέα Κ. 
Παπαρρηγόπουλου».  
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ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εγγραφή του ∆ήµου ως              
συνδροµητή στην Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για αποστολή αλληλογραφίας 
και δεµάτων µέσω µηχανήµατος του ΕΛΤΑ. (Ειρήνη Τριανταφύλλου/Τριανταφυλλίδου)». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Γνωµοδοτική Εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας Αλίκης ΚΑΠΡΑΛΟΥ περι 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού 494,9 € [350+144,9] για ζηµιές απο πτώση δένδρου επι 
της οικίας της». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Οικονοµική διαχείριση το µήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 2.804,40€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη απόδοση αποζηµίωσης που επέρχεται από την 
διάλυση της σύµβασης για την σύνταξη της µελέτης: «Μελέτη για την ανακατασκευή 
κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ροσιάς»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος  
2. Στάικος Θεόδωρος    2. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
3. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία     
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος      
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  .. 121/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 

προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2015 για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-
2016». 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
Έχοντας υπόψη :    
 
α) τις διατάξεις της παραγράφου 1. δ)  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ( η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού , εκτός  από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο , καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών , παροχής υπηρεσιών , εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις ) . 
β)τις διατάξεις  των άρθρων 158 « ∆απάνες » και 209 « Προµήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες 
» του Ν . 3463/06   
γ) το Π.∆ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες &  την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11 , και  
 
δ) την    58/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισµού για την  προµήθειας «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-2016 »  
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ε) τo άρθρο 4 του Ν 4111/2013  ( ΦΕΚ  18/ Α)    και την  εγκύκλιο 3/26-3-2013 του ΥΠ.ΕΣ. 
 
 Παρακαλούµε  όπως ληφθεί σχετική  απόφαση  προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου :  
 
1. για την έγκριση, της  από   Φεβρουάριος 2015    Μελέτης της Υπηρεσίας µας  
«Προµήθεια  Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου 
και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-2016  ενδεικτικού προϋπολογισµού 59.782,19  Ευρώ , 
συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, ο οποίος αναλύεται  ως εξής : 

ΝΠ∆∆ Κ.Α  ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ 23%  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  10.6634.0005 9.991,42€ 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΕΣΤΙΑ  

15.6634 
12.294,89€  
 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΘΕΣΠΙΣ  15.6634 

4997,25€  
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ               -  

9.926,90€  
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                - 

22.571,73 €  
 

   
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  58.782,19 

 
 
 
2. για την έγκριση της σχετικής  δαπάνης «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-2016 » και 
τη διάθεση πίστωσης 9.991,42€ συµπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του  ΚΑ των εξόδων 
10.6634.0005  του προϋπολογισµού του ο.ε 2015 του ∆ήµου,  µε την ονοµασία 
«Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» 
 
3. για την έγκριση των ορών της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού ,oι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης . 
 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις  των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες – Υπηρεσίες – 

Μελέτες» του Ν . 3463/06   
� Το Π.∆ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες &  την εγκύκλιο 

30/19664/20.4.11  
� Την 58/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� Τo άρθρο 4 του Ν 4111/2013  ( ΦΕΚ  18/ Α) και την  εγκύκλιο 3/26-3-2013 του ΥΠ.ΕΣ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Εγκρίνει, την  από Φεβρουάριο 2015 Μελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµ. 
Προµηθειών «Προµήθεια  Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-2016  ενδεικτικού προϋπολογισµού 59.782,19 
Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, ο οποίος αναλύεται ως εξής: 

ΝΠ∆∆ Κ.Α  ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ 23%  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  10.6634.0005 9.991,42€ 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΕΣΤΙΑ  

15.6634 
12.294,89€  
 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΘΕΣΠΙΣ  15.6634 

4997,25€  
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ               -  

9.926,90€  
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                - 

22.571,73 €  
 

   
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  58.782,19 

 
 
 
2. Εγκρίνει τη δαπάνη για την «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-2016» και διαθέτει πίστωση 
€9.991,42 συµπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 10.6634.0005 του 
προϋπολογισµού του ο.ε 2015 του ∆ήµου, µε την ονοµασία «Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού» 
 
3. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού,  
ως κατωτέρω: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος, ...../...../2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες:Θεοδοσιάδου Φωτεινή   
ΤΗΛ.: 2132030638               
FAX.: 2132030630  
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 
για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-2016» 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Έχοντας υπ όψη: 
1.Τις διατάξεις: 
α. του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β’ 
185/1993) 
β. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 
209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  

ΑΔΑ: 74ΝΗΩ93-ΕΤΕ



 

γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
δ. του άρθρου 55 παρ.1στ του Ν2238/9 (ΦΕΚ 151/Α) «περί παρακράτησης φόρου σε εµπορικές 
επιχειρήσεις» και του άρθρου 3 παρ. 1β. του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α) περί «ΤΑ∆ΚΥ», 
ε. του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
στ. του Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες 
ζ. της  Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 
η. του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών», 
θ. την αριθµ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 
ι. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". 
ια. τoυ N.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθµίσεις». 
 
2.Την υπ’ αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β΄)απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 
 
3.Την υπ’ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
 
4 Την  58/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί σκοπιµότητας της προµήθειας.  
5.  Την …./ 2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
πίστωσης του Προϋπολογισµού 2015  και β) η από Φεβρουάριος 2015 µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών  και 
οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την Προµήθεια  Ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-2016 

6.Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Πρόχειρο διαγωνισµό  µε  σφραγισµένες  προσφορές σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. …./2015 ΑΟΕ  
προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης πενήντα οκτώ  χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δέκα 
εννέα  λεπτών (58.782,19 € ) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της 
προµήθειας «Προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των 
Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-2016». 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για δώδεκα (12) µήνες στο ποσό των 58.782,19  . ευρώ 
και θα βαρύνει τους  Κ.Α : 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    10.6634.0005  «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού »   9.991,42€ 
ΕΣΤΙΑ                      15.6634          «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού »   12.294,89€  
ΘΕΣΠΙΣ                   15.6634           «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού »    4997,25€  
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                                                                                                               9.926,90€  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                                                                                       22.571,73€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                    58.782,19 € 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝ∆/ΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ανταλλακτικά  πανιά 
παρκετέζας 

Ανταλλακτικά πανιά  παρκετέζας 60  
εκατοστών , ακρυλικό πανί 
ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα  7,70 3 23,10 

2 Ανταλλακτικά  
παρκετέζας 

Ανταλλακτικά   πανιά παρκετέζας 80 
εκατοστών , ακρυλικό πανί 
ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα  12,00 3 36,00 

3 Ανταλλακτικά  πλαίσια 
παρκετέζας και κοντάρι  Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι    

παρκετέζας 60  εκατοστών ,   5,00 2 10,00 
4 Ανταλλακτικά  πλαίσια 

παρκετέζας και κοντάρι  Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι   
παρκετέζας 80 εκατοστών ,   8,75 2 17,50 
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5 Ανταλλακτικό κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής Ανταλλακτικό κοντάρι  σφουγγαρίστρας 

επαγγελµατικής ( κοντάρι σφικτήρας - 
κάλυκας ) 7,50 5 37,50 

6 Ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας µικρή 
πυκνή βιδωτή  

1,30 50 65,00 
7 ανταλλακτικό στιφτης- 

πρέσσα  για 
επαγγελµατικό κουβά  

ανταλλακτικό στιφτης - πρέσσα για 
επαγγελµατικό κουβά  

32,00 2 64,00 
8 ανταλλακτικό κεφαλή 

για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    

ανταλλακτικό κεφαλή- κάλυκας  για 
επαγγελµατική σφουγγαρίστρα    

2,80 2 5,60 
9 αλκοολούχος λοσιόν 

αλκοολούχος λοσιόν 400ml 1,70 2 3,40 
10 απορροφητική πετσέτα 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 0,70 60 42,00 
11 απορροφητική πετσέτα 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 4 0,90 60 54,00 
12 απολυµαντικό χεριών 

 
απολυµαντικό χεριών µε αντλία 440 ml 
περίπου τύπου ντετόλ για χρήση µε  νερό 
, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να 
µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης  3,50 20 70,00 

13 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών 1 λιτ περίπου σε gel   
για χρήση χωρίς νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης  6,00 1 6,00 

14 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών 4 λιτ περίπου  για 
χρήση χωρίς νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης  18,20 1 18,20 

15 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη  
ζεύγος  2,90 1 2,90 

16 Γάντια µιας χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 
.µικρά - µεσαία - µεγάλα , πολύ µεγάλα 
100 ζεύγη ανά κουτί  4,10 100 410,00 

17 
Θήκες πλαστικές για 
ρολά χαρτιού  τοίχου  Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού  τοίχου  15,00 1 15,00 

18 Θήκες πλαστικές για 
σαπούνι   τοίχου 

Θήκες πλαστικές για σαπούνι   τοίχου 15,00 1 15,00 
19 Κρεµοσάπουνο για 

οικιακή χρήση για 
οικιακή χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 

1000ml περίπου µε βαλβίδα  1,50 10 15,00 
20 Κρεµοσάπουνο για 

επαγγελµατική  χρήση 
κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων  3,10 60 186,00 

21 Καλαµάκια 
καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων  
σπαστά  0,70 20 14,00 

22 Κοντάρι σκούπας 
κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για 
σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική 
επίστρωση  0,75 20 15,00 

23 Καλαθάκια γραφείου  
Καλαθάκια γραφείου 8  λίτρων πλαστικά  
περίπου  1,20 20 24,00 

24 κουβάς 
σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός  

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 
κοµπλέ ( κουβας , πρέσσα, πλαίσιο  
χειρολαβή )  85,00 2 170,00 
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25 Κουβάς απλός 

Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε 
στίφτη οικιακής χρήσης  2,30 10 23,00 

26 Κάδος απορριµµάτων 
30 lt 

κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt 
πλαστικός  14,00 4 56,00 

27 Κάδος απορριµµάτων 
25 lt Κάδος απορριµµάτων 25 lt παλλόµενο 

καπάκι  πλαστικός  15,00 5 75,00 
28 Κάδος απορριµµάτων 

15 λιτ. Πλαστικό 

Κάδος απορριµµάτων 15 lt παλόµενο 
καπάκι  πλαστικό  10,00 5 50,00 

29 Κάδος απορριµµάτων 5 
λιτ. Ινοχ 

Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ µε πεταλ  12,00 1 12,00 
30 Λάστιχο ποτίσµατος 

Λάστιχο ποτίσµατος 5/8 ιντσας ενισχυµένο  
µε το µέτρο  0,80 200 160,00 

31 Μωροµάντιλα 

Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού   
70 µε 80τεµ περίπου  1,20 50 60,00 

32 Ξεσκονιστήρι 

Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο  
για καθάρισµα τοίχων (για αράχνες )  5,80 5 29,00 

33 Οινόπνευµα φωτιστικό 

οινόπνευµα φωτιστικό  430γρ περίπου  0,90 40 36,00 
34 Οινόπνευµα λευκό 

Οινόπνευµα  καθαρό 245 ml  4,85 20 97,00 
35 Πανάκια ξεσκονίσµατος 

Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε 
χειρολαβή τύπου swiffer  2,85 10 28,50 

36 Παγοκυψέλες 

παγοκυψέλες  24 παγάκια  10σακουλάκια  
περίπου  0,50 15 7,50 

37 Ποτήρια πλαστικά 

ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml περίπου λευκά  0,65 250 162,50 

38 Ποτήρια φενιζόλ 

Ποτήρια φενιζολ 20 τεµαχίων  350ml  0,50 300 150,00 
39 Πιγκαλ τουαλέτας α 

βουρτσάκι τουαλέτας inox ( λεκάνης µε 
βάση )  6,50 7 45,50 

40 Πανάκι ξεσκονίσµατος 
µεγάλο Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο 30χ50 

απλό  0,70 5 3,50 
41 Πατάκια εισόδου Πατάκια εισόδου µεγάλο µοκέτα µε ρίγες  

µε λάστιχο 60χ80 16,00 10 160,00 
42 Πατάκι εισόδου µεγάλο 

Πατάκι εισόδου µεγάλο 1,20Χ90 µε 
λάστιχο  9,00 10 90,00 

43 Σφουγγάρια γόµες 
ειδικά σφουγγάρια γόµες που αφαιρούν τις 
βρωµιές  1,00 10 10,00 

44 Σάκοι απορριµµάτων wc 
σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm 
περίπου πακ των 20 τεµ  0,45 80 36,00 

45 Σκούπα απλή 

σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  1,90 20 38,00 
46 Σπρεί αλάτων 

σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  2,00 40 80,00 
47 Στίφτης για µικρό κουβά 

Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης( 
ανταλλακτικό ) 0,90 10 9,00 

48 Συρµατάκι  σκευών συρµάτινο σφουγγαράκι   
( όλο σύρµα )  0,40 5 2,00 
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49 Σφουγγάρι πιάτων 
σφουγγάρι πιάτων  κανονικό, (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 0,35 70 24,50 

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

0,45 50 22,50 
51 Συσκευή χειροπετσέτας 

συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ  
πλαστική  22,00 1 22,00 

52 Συσκευή για γκαζάκια 

Συσκευή για γκαζάκια τύπου el Greco  34,00 3 102,00 
53 Σφουγγαρίστρα 

επαγγελµατική 
Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική κοµπλέ 
κοντάρι κάλυκας κλπ  9,00 10 90,00 

54 Σφουγγαρίστρα µικρή 
κοµπλε   

Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι  1,90 30 57,00 
55 Σκούπα ψάθινη 

Σκούπα ψάθινη εξωτερικού χώρου µε 
κοντάρι πυκνής ραφής  4,20 20 84,00 

56 Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού για τα λίπη 
κουζίνας  τύπου SUAZ  1000ml  1,60 1 1,60 

57 Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι 

Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι 
σχήµατος Τ µε κοντάρι  επιµηκυνόµενο  
από 50 -70 εκ ο καθαριστήρας  8,00 5 40,00 

58 Υγρό τουαλέτας 

Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( 
τύπου παπί )  1,00 230 230,00 

59 Υγρό γενικού 
καθαρισµού    

Υγρό γενικού καθαρισµού   πατώµατα κλπ  
4λιτ.  περίπου  αρωµατισµένο  2,50 130 325,00 

60 Υγρό πιάτων µεγάλο  
Υγρό πιάτων 4 λίτρων   2,60 30 78,00 

61 Υγρό πιάτων µικρό  
Υγρό πιάτων 750ml περίπου  0,70 20 14,00 

62 Υγρό τζαµιών µεγάλο 

Υγρό τζαµιών 4 λίτρων   3,30 25 82,50 
63 Υγρό τζαµιών µικρό  

Υγρό τζαµιών 750ml  περίπου 1,25 20 25,00 
64 Υδροχλωρικό οξύ 

Υδροχλωρικό οξύ 400 ml περίπου  0,40 30 12,00 
65 

Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι  Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 2,60 30 78,00 

66 
φιαλίδιο βουτανίου 
µεγάλο  φιαλίδιο βουτανίου τύπου  greco  5,00 25 125,00 

67 
φιαλίδιο βουτανίου  
µικρό  φιαλίδιο βουτανίου  190 gr 0,75 50 37,50 

68 φακελάκι αποφρακτικής 
σκόνης 

φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-
θερµό )  100 γραµ περίπου 0,95 4 3,80 

69 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 

Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων  13,00 4 52,00 
70 Χαρτί κουζίνας ρολό 

500γαµ  Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ  
συσκευασία 12 τεµ  περίπου  10,50 140 1.470,00 

71 χαρτί υγείας 

χαρτί υγείας 125 γραµ  40τεµ  11,00 180 1.980,00 
72 χαρτοµάντιλα   

αυτοκινήτου 
χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 
φύλλων περίπου  0,60 30 18,00 

73 
χλωρίνη παχύρευστη 4 
λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1,60 100 160,00 
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74 

χλωρίνη παχύρευστη 
750ml περίπου  

χλωρίνη παχύρευστη 750ml/ µε ή χωρίς 
άρωµα  0,85 100 85,00 

75 Ξύδι  
Ξύδι 4 λίτρων  2,00 2 4,00 

76 

Ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα   

Ανταλλακτικό για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 300 γραµ. τουλάχιστον  3,20 50 160,00 

    

    ΣΥΝΟΛΟ  8.123,10 
  

      ΦΠΑ 23% 1.868,32 
  

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  9.991,42 

 
ΟΜΑ∆Α Β : ΝΠ∆∆ Ο.Ν.Α.Π « ΘΕΣΠΙΣ » 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα   

Ανταλλακτικό για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 300 γραµ. τουλάχιστον  3,20 10 32,00 

2 Απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex 15 µ 

Απορροφητική πετσέτα τύπου  wettex 15 
µ περίπου σε ρολό 10,50 20 210,00 

3 Απολυµαντικό χεριών 

Απολυµαντικό χεριών 1 λιτ περίπου σε gel 
για χρήση χωρίς νερό, ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 6,00 40 240,00 

4 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη 
ζεύγος 2,90 50 145,00 

5 Γάντια µιας χρήσης 
Γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 
µικρά- µεσαία- µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί 4,10 20 82,00 

6 Κάδος απορριµάτων 5 λ 
Κάδος απορριµάτων 5 λίτρων inox µε 
πατάλ 12,00 10 120,00 

7 Κάδος απορριµάτων 30λ 

Κάδος απορριµάτων 30 λίτρων inox µε 
πατάλ 40,00 10 400,00 

8 Κρεµοσάπουνο για 
οικιακή χρήση 

Κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 
1000 ml περίπου µε βαλβίδα 

1,50 40 60,00 
9 Κρεµοσάπουνο για 

επαγγελµατική χρήση 
Κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική 
χρήση 4 λίτρων 

3,10 50 155,00 
10 Λάστιχο ποτίσµατος Λάστιχο ποτίσµατος ½ ίνστας µε το µέτρο 

0,80 50 40,00 
11 Πανάκι ξεσκονίσµατος 

µεγάλο 
Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο 30Χ50 
απλό 

0,70 20 14,00 
12 Πατάκι εισόδου Πατάκι εισόδου µεγάλο (1,20Χ90)  

9,00 12 108,00 
13 Ξεσκονιστήρι Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο 

για καθάρισµα τοίχων(για αράχνες) 

5,80 10 58,00 
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14 Σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 

Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70 x 95 cm 
µε κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων 

1,20 50 60,00 
15 Σάκοι απορριµµάτων 

κήπου 
Σάκοι απορριµµάτων κήπου χοντρές 85 x 
110 περίπου /κιλό 1,40 60 84,00 

16 Σάκοι απορριµµάτων 
WC Σάκοι απορριµµάτων wc 45 x 50 cm 

περίπου του κιλού 2,50 40 100,00 
17 Σάκοι απορριµµάτων 

µεγάλοι 
Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 100 x 130 
cm 1,50 50 75,00 

18 Σκούπα απλή 

Σκούπα ναίλον  πυκνής ραφής µε κοντάρι 1,90 30 57,00 
19 Σφουγγαρίστρα µικρή 

κοµπλέ 

Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι 1,90 30 57,00 
20 Σφουγγαράκια πιάτων 

Σφουγγάρι πιάτων κανονικά (διπλό µε 
σύρµα και σφουγγάρι) 0,35 40 14,00 

21 Υγρό γενικού 
καθαρισµού Υγρό γενικού καθαρισµού 4 λιτ περίπου 

αρωµατισµένο 2,50 50 125,00 
22 Υγρό γενικού 

καθαρισµού 
Υγρό γενικού καθαρισµού 1000ml 
περίπου 1,00 50 50,00 

23 Υγρό τζαµιών µεγάλο 

Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 3,30 20 66,00 
24 Υγρό τζαµιών µεσαίο 

Υγρό τζαµιών 1000 ml περίπου µε αντλία 1,50 20 30,00 
25 Υγρό τουαλέτας 

Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου 
(τύπου παπί) 1,00 95 95,00 

26 

Υγρό σαµπουάν χαλιών 
– µοκετών ταπετσαριών 

Υγρό σαµπουάν χαλιών – µοκετών 
ταπετσαριών κιλού 1,40 2 2,80 

27 Υγρή παρκετίνη 

Υγρή παρκετίνη 4 κιλών 12,00 4 48,00 
28 Χαρτί κουζίνας ρολό 1µ 

Χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ το τεµάχιο 2,00 120 240,00 
29 Χαρτί υγείας 

Χαρτί υγείας 125 γραµ 40 τεµ 11,00 100 1.100,00 
30 Χαρτοπετσέτες 

εστιατορίου 
Χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου 
περίπου 2,00 4 8,00 

31 Χλωρίνη παχύρευστη 1 
λιτ 

Χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου 
αρωµατισµένο λεµόνι 1,10 20 22,00 

32 Χλωρίνη παχύρευστη 4 
λιτ 

Χλωρίνη παχύρευστη 4λιτ 1,80 45 81,00 
33 Χλωρίνη απλή  

Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 1,40 45 63,00 
34 Χλωρίνη απλή  

Χλωρίνη απλή 1 λίτρου µε ή χωρίς άρωµα 0,70 30 21,00 
  

      ΣΥΝΟΛΟ  4.062,80 
  

      ΦΠΑ 23% 934,45 
  

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  4.997,25 
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ΟΜΑ∆Α Γ: ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ  
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ « Η ΕΣΤΙΑ » 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΝ∆/ΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλουµινόχαρτο οικιακή 
χρήσης 

αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης  κατάλληλο 
για τρόφιµα 30m X30cm  1,80 10 18,00 

2 
Αλουµινόχαρτο 
επαγγελµατικό 

αλουµινόχαρτο επαγγελµατικής χρήσης 
κατάλληλο για τρόφιµα  150m X 30cm 6,50 10 65,00 

3 

Ανταλλακτικό κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής         ( κοντάρι σφικτήρας - 
κάλυκας ) 9,00 5 45,00 

4 

ανταλλακτικό στίφτης- 
πρέσα  για επαγγελµατικό 
κουβά  

ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για 
επαγγελµατικό κουβά  32,00 5 160,00 

5 

ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    

ανταλλακτικό  για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    300γραµ τουλάχιστον  

3,20 15 48,00 

6 
Αποσκληρυντικό 
πλυντηρίου ρούχων 

Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 
950γρα περίπου να αποτρέπει τα άλατα 
και να καθαρίζει του σωλήνες του 
πλυντηρίου  8,74 6 52,44 

7 αλκοολούχος λοσιόν αλκοολούχος λοσιόν 400ml 1,70 20 34,00 

8 απλώστρες αλουµινίου 
απλώστρες αλουµινίου  για άπλωµα 
περίπου 18 µέτρων  µε πλαϊνά  23,00 5 115,00 

9 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 0,70 100 70,00 

10 
απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex  15 µ 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex  15 
µέτρων περίπου σε ρολό 10,50 25 262,50 

11 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών µε αντλία 440 ml 
περίπου τύπου ντετόλ για χρήση µε  νερό , 
ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να 
µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης  3,50 40 140,00 

12 βαµβάκι   βαµβάκι  150gr υδρόφιλο   1,40 20 28,00 

13 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη  
ζεύγος  2,90 50 145,00 

14 Γάντια µιας χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 
.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί  4,10 150 615,00 

15 ∆ιαφανής µεµβράνη  ∆ιαφανής µεµβράνη 50m οικιακής χρήσης  1,80 10 18,00 

16 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 πληρεί τις 
οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για 
την χρήση που προορίζεται ( εσωτερικό 
χώρο )  2,20 10 22,00 
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17 
Κρεµοσάπουνο για οικιακή 
χρήση για οικιακή χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 
1000ml περίπου µε βαλβίδα  1,50 15 22,50 

18 
Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων  3,10 35 108,50 

19 Καλαµάκια 
καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων  
σπαστά  0,70 10 7,00 

20 
Κοντάρι σκούπας- 
σφουγγαρίστρας  

κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για 
σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική 
επίστρωση  0,75 30 22,50 

21 
κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός µονός  

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 
κοµπλέ ( κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  
χειρολαβή )  85,00 5 425,00 

22 Κουβάς απλός 
Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε 
στίφτη οικιακής χρήσης  2,30 10 23,00 

23 Κουταλάκια γλυκού κουταλάκια γλυκού πλαστικά 100 τεµ 2,60 10 26,00 

24 Κάδος απορριµµάτων 30 lt 
κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt 
πλαστικός  14,00 4 56,00 

25 Καθαριστικό φούρνου 
καθαριστικό φούρνου 500ml περίπου 
τύπου fornet  1,60 10 16,00 

26 Λαδόχαρτο Λαδόχαρτο 10 m  περίπου  1,10 15 16,50 

27 Μωροµάντιλα 
Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού   
70 µε 80τεµ περίπου  1,20 220 264,00 

28 Μαλακτικό ρούχων 
Μαλακτικό ρούχων 1000ml σε υγρή µορφή 
αρωµατισµένο  1,00 150 150,00 

29 Μανταλάκια πλαστικά µανταλάκια πλαστικά 24 τεµ  0,90 10 9,00 

30 Μπολάκι πλαστικό  
µπολάκια πλαστικά 50τεµ   µισού λίτρου 
περίπου  7,30 20 146,00 

31 Οινόπνευµα φωτιστικό οινόπνευµα φωτιστικό  430γρ περίπου  0,90 50 45,00 

32 Οδοντογλυφίδες Οδοντογλυφίδες ξύλινες  400 τεµ 0,58 5 2,90 

33 Πανάκια ξεσκονίσµατος 
Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε 
χειρολαβή τύπου swiffer  2,85 10 28,50 

34 Παγοκυψέλες 
παγοκυψέλες  24 παγάκια  10σακουλάκια  
περίπου  0,50 10 5,00 

35 Ποτήρια πλαστικά 
ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml περίπου λευκά  0,65 200 130,00 

36 Πιατάκια πλαστικά µεγάλα πιατάκια πλαστικά µεγάλα 50 τεµαχίων  2,10 100 210,00 

37 Πιατάκια γλυκού µικρά 
πιατάκια πλαστικά γλυκού µικρά  50 
τεµαχίων  2,10 30 63,00 

ΑΔΑ: 74ΝΗΩ93-ΕΤΕ



 

38 Πιρουνάκια µικρά πιρουνάκια πλαστικά 100 τεµ 2,70 10 27,00 

39 Σακούλες τροφίµων 
σακούλες τροφίµων µεγάλο  νο 3,  17Χ 26  
περίπου 50 τεµαχίων  0,80 50 40,00 

40 Σιδερόπανο σιδερόπανα για όλες τις σιδερώστρες  4,10 5 20,50 

41 
Σάκοι απορριµµάτων 
κανονικοί 

σάκοι απορριµµάτων κανονικοί 52χ75 cm 
µε κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων   0,60 300 180,00 

42 
Σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 

σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε 
κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων   1,20 200 240,00 

43 Σάκοι απορριµµάτων wc 
σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm 
περίπου πακ των 20 τεµ  0,45 250 112,50 

44 Σκόνη πλυντηρίου σκόνη πλυντηρίου 150 µεζούρες  περίπου  22,00 15 330,00 

45 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  1,90 30 57,00 

46 Σπρέι αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  2,00 25 50,00 

47 Στίφτης για µικρό κουβά 
Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης( 
ανταλλακτικό ) 0,90 10 9,00 

48 Συρµατάκι  σκευών συρµάτινο σφουγγαράκι  ( όλο σύρµα )  0,40 20 8,00 

49 Σφουγγάρι πιάτων 
Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 0,45 180 81,00 

50 Συσκευή χειροπετσέτας 
συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ  
πλαστική  22,00 4 88,00 

51 Σιδερώστρα 
Σιδερώστρα ατµού στενή 1,40Χ 0,40 
περίπου  22,00 3 66,00 

52 Σφουγγαρίστρα γίγας 
σφουγγαρίστρα gigas  τύπου wettex 
κοµπλε  3,20 100 

320,00 
 

53 σακούλες φύλαξης χαλιών  
σακούλες φύλαξης χαλιών διαστάσεων  
περίπου 3 µετρ περίπου 0,85 10 8,50 

54 Τραπεζοµάντιλα χάρτινα Τραπεζοµάντιλα εστιατορίου 150τεµαχίων 13,00 5 65,00 

55 Ταµπλέτες πλυντηρίου 
ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 28τεµ 
περίπου  4,70 50 235,00 

56 Υγρό γενικού καθαρισµού 
Υγρό γενικού καθαρισµού για τα λίπη 
κουζίνας  τύπου SUAZ  1000ml  1,60 80 128,00 

57 Υγρό στεγνωτικό πιάτων 
Υγρό στεγνωτικό 1000 ml περίπου 
πλυντηρίου πιάτων  2,00 80 160,00 

58 
Υγρό για καθαρισµό 
πλυντηρίου πιάτων 

Υγρό  απορρυπαντικό καθαρισµού 
πλυντηρίου πιάτων 1000 ml περίπου  3,50 220 770,00 
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59 
Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι 

Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι 
σχήµατος Τ µε κοντάρι  επιµηκυνόµενο  
από 50 -70 εκ ο καθαριστήρας  8,00 5 40,00 

60 Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( 
τύπου παπί )  1,00 180 180,00 

61 Υγρό γενικού καθαρισµού    
Υγρό γενικού καθαρισµού πατώµατος   
1000ml  περίπου  1,00 30 30,00 

62 Υγρό πιάτων µεγάλο  Υγρό πιάτων 4 λίτρων   2,60 45 117,00 

63 Υγρό πιάτων µικρό  Υγρό πιάτων 1000ml περίπου  0,85 20 17,00 

64 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων   3,30 17 56,10 

65 Υγρό τζαµιών µεσαίο  Υγρό τζαµιών 1000ml  περίπου  µε αντλία  1,50 15 22,50 

66 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml  0,40 10 4,00 

67 φιαλίδιο βουτανίου µεγάλο  φιαλίδιο βουτανίου τύπου  greco  5,00 20 100,00 

68 φιαλίδιο βουτανίου  µικρό  φιαλίδιο βουτανίου  190 gr 0,75 20 15,00 

69 φίλτρα απορροφητήρα 
φίλτρα απορροφητήρα για όλες τις 
διαστάσεις οικιακού απορροφητήρα  1,60 5 8,00 

70 
φακελάκι αποφρακτικής 
σκόνης 

φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-
θερµό )  100 γραµ περίπου 0,95 12 11,40 

71 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων  13,00 60 780,00 

72 
χαρτί κουζίνας 
ρολό 1 χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ    το τεµάχιο  2,00 280 560,00 

73 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  8 τεµ  2,30 350 805,00 

74 
χαρτοµάντιλα   
αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 
φύλλων περίπου  0,60 300 180,00 

75 χαρτοπετσέτες µικρή συσκ χαρτοπετσέτες 100 φύλλων περίπου  0,30 50 15,00 

76 χαρτοπετσέτες εστιατορίου 
χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου 
περίπου  2,00 80 160,00 

77 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1,80 80 144,00 

78 χλωρίνη παχύρευστη  1 λί 
χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου  
αρωµατισµένη λεµόνι  1,10 30 33,00 

79 Υγρό γενικού καθαρισµού    
Υγρό γενικού καθαρισµού   4λιτ.  περίπου  
αρωµατισµένο  2,50 25 62,50 

80 Φαράσι πλαστικό   Φαράσι πλαστικό  απλό  µε λάστιχο  0,90 10 9,00 

81 Ξεσκονιστήρι 

Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο 
από 1σε 2 µέτρα  για καθάρισµα τοίχων 
(για αράχνες )  5,80 5 29,00 
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82 Νερό Απιονισµένο Νερό Απιονισµένο 4lt 1,50 5 7,50 

      ΣΥΝΟΛΟ    9.995,84 

      ΦΠΑ 23%   2.299,05 

      
ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ    12.294,89 

 
ΟΜΑ∆Α ∆ : ΝΠ∆∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
απολυµαντικό   δαπέδων 
κλπ τυπου ντετολ σε υγρο  

 απολυµαντικό   δαπέδων κλπ τύπου 
ντετολ σε υγρό 440 ml περίπου  για χρήση 
µε  νερό , ικανό να εξουδετερώνει 
µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα 
µικροβιακής µόλυνσης  3,10 55 170,50 

2 Γάντια µιας χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 
.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί  4,10 60 246,00 

3 
ειδικό καθαριστικό για 
grafiti ειδικό καθαριστικό για grafiti 4 λίτρων  3,00 100 300,00 

4 
Κοντάρι σκούπας- 
σφουγγαρίστρας 

κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για 
σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική 
επίστρωση  0,75 33 24,75 

5 Κουβάς απλός 
Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε 
στίφτη οικιακής χρήσης  2,30 19 43,70 

6 
κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός µονός  

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 
κοµπλέ ( κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  
χειρολαβή )  65,00 11 715,00 

7 
Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων  3,10 70 217,00 

8 Σάκοι απορριµµάτων wc 
σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm 
περίπου πακέτο των 20 τεµαχίων  0,45 250 112,50 

9 
Σάκοι απορριµµάτων 
κανονική µε κορδόνι 52χ75 

Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε κορδόνι 
52χ75 περίπου 10 τεµαχίων 1,20 300 360,00 

10 
Σάκοι απορριµµάτων 
κανονική µε κορδόνι 70χ95 

Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε κορδόνι 
70χ95 περίπου 10 τεµαχιων  1,20 300 360,00 

11 
Σάκοι απορριµµάτων 
κήπου 

Σάκοι απορριµµάτων κήπου χοντρές 
85Χ110 περίπου/ κιλό   1,40 400 560,00 

12 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  1,90 40 76,00 

13 Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  2,00 100 200,00 

14 Σφουγγάρι πιάτων 
σφουγγάρι πιάτων  κανονικό, (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 0,35 60 21,00 

15 
Σφουγγαρίστρα 
επαγγελµατική 

Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική κοµπλέ 
κοντάρι κάλυκας κλπ  12,20 20 244,00 

16 
Σφουγγαρίστρα µικρή 
κοµπλε   Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι  1,90 35 66,50 

17 Υγρό γενικού καθαρισµού    
Υγρό γενικού καθαρισµού   4λιτ.  περίπου  
αρωµατισµένο  2,50 145 362,50 
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18 Υγρό πιάτων µεγάλο  Υγρό πιάτων 4 λίτρων   2,60 32 83,20 

19 Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( 
τύπου παπι )  1,00 100 100,00 

20 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml  0,40 120 48,00 

21 
Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι  Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 2,60 25 65,00 

22 
Χαρτί κουζίνας ρολό 
500γραµ  

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ 
συσκευασία 12 τεµαχίων περίπου   10,50 90 945,00 

23 χαρτί υγείας  χαρτί υγείας 150 γραµ  12τεµ περίπου  3,80 450 1.710,00 

24 χαρτί υγειας ρολό  500 γραµ επαγγελµατικό  12 τεµαχίων  12,00 60 720,00 

25 Χλωρίνη απλή  Χλωρίνη απλή 4 λίτρων  1,40 100 140,00 

26 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1,80 100 180,00 

      ΣΥΝΟΛΟ    8.070,65 
      ΦΠΑ 23%   1.856,25 

      
ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ    9.926,90 

 
ΟΜΑ∆Α Ε : ΝΠ∆∆ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ

Η ΤΙΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλουµινόχαρτο οικιακή 
χρήσης 

αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης  κατάλληλο 
για τρόφιµα 30m X30cm  1,80 20 36,00 

2 

ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    

ανταλλακτικό  για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    300γραµ τουλάχιστον  

3,20 26 83,20 

3 

Ανταλλακτικό κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής         καλυκας 9,00 26 234,00 

4 

ανταλλακτικό στιφτης- 
πρέσσα  για επαγγελµατικό 
κουβά  

ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για 
επαγγελµατικό κουβά  32,00 10 320,00 

5 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών 4 λιτ περίπου  για 
χρήση χωρίς νερό , ικανό να εξουδετερώνει 
µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα 
µικροβιακής µόλυνσης  18,20 30 546,00 

6 
απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex  3 µ 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 3  
µέτρων περίπου σε ρολό 3,80 50 190,00 

7 Γάντια µιας χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών .µικρά - 
µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί  4,10 80 328,00 

8 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη  
ζεύγος  2,90 26 75,40 

9 ∆ιαφανής µεµβράνη  ∆ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής χρήσης  1,00 14 14,00 

10 Κουβάς απλός 
Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε στίφτη 
οικιακής χρήσης  2,30 10 23,00 

11 
κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός µονός  

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 
κοµπλέ ( κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  
χειρολαβή )  85,00 10 850,00 

12 
Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων  3,10 200 620,00 

13 Μωροµάντιλα 
Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού   
70 µε 80τεµ περίπου  1,20 100 120,00 
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14 Πιατάκια πλαστικά µεγάλα πιατάκια πλαστικά µεγάλα 100 τεµαχίων  4,20 30 126,00 

15 Ποτήρια πλαστικά 
ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml περίπου λευκά  0,65 200 130,00 

16 Σάκοι απορριµµάτων wc 
σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm περίπου 
πακ των 20 τεµ  0,45 600 270,00 

17 
Σάκοι απορριµµάτων 
κήπου 

Σάκοι απορριµµάτων κήπου χοντρές 85Χ110 
περίπου/ κιλό   1,40 700 980,00 

18 
Σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 

σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε 
κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων   1,20 1300 1.560,00 

19 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  1,90 90 171,00 

20 Σκούπα ψάθινη 
Σκούπα ψάθινη- χόρτινη εξωτερικού χώρου 
µε κοντάρι πυκνής ραφής  4,20 20 84,00 

21 Σφουγγάρι πιάτων 
σφουγγάρι πιάτων  κανονικό, (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 0,35 100 35,00 

22 Σφουγγαρίστρα γίγας σφουγγαρίστρα gigas  τύπου wettex κοµπλε  3,20 50 160,00 

23 Υγρό γενικού καθαρισµού    
Υγρό γενικού καθαρισµού   4λιτ.  περίπου  
αρωµατισµένο  2,50 200 500,00 

24 Υγρό πιάτων µεγάλο  Υγρό πιάτων 4 λίτρων   2,60 50 130,00 

25 Υγρό πιάτων µικρό  Υγρό πιάτων 1000ml περίπου  0,85 26 22,10 

26 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων   3,30 50 165,00 

27 Υγρό τζαµιών µεσαίο  Υγρό τζαµιών 1000ml  περίπου  µε αντλία  1,50 100 150,00 

28 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml  0,40 300 120,00 

29 
Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι  Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 2,60 50 130,00 

30 
Χαρτί κουζίνας ρολό 
500γαµ  

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ περίπου   
συσκευασία 12 τεµ  10,50 300 3.150,00 

31 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  40τεµ  11,00 400 4.400,00 

32 Χαρτί υγείας επαγγελµατικό  χαρτί υγείας 500 γραµ  12τεµ 12,00 50 600,00 

33 

χαρτοµάντιλα   αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 
φύλλων περιπου  0,60 500 300,00 

34 χαρτοπετσέτες εστιατορίου χαρτοπετσέτες 400 τεµ εστιατορίου περίπου  1,60 15 24,00 

35 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων  13,00 50 650,00 

36 Χλωρίνη απλή  Χλωρίνη απλή 4 λίτρων  1,40 30 42,00 

37 χλωρίνη παχύρευστη  1 λί 
χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου  
αρωµατισµένη λεµόνι  1,10 100 110,00 

38 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1,80 100 180,00 
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39 χλωρίνη σε σπρει  
Υγρό καθαριστικό σε σπρέι  µε βάση το 
χλώριο 750 ml περίπου  1,10 100 110,00 

40 Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( τύπου 
παπί )  1,00 250 250,00 

41 Πανάκια ξεσκονίσµατος 
Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή 
τύπου swiffer  2,58 50 129,00 

42 Σπρέι αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  2,00 100 200,00 

43 Σκουπάκι - φαρασάκι  
Σκουπάκι φαρασάκι νεροχύτη πλαστικό 
µικρό  1,50 15 22,50 

44 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 0,70 15 10,50 

      ΣΥΝΟΛΟ    18.350,70 

      ΦΠΑ 23%   4.220,73 

      
ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ    22.571,73 

 
Ολογράφως: πενήντα οκτώ  χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δέκα εννέα  λεπτών 
Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης : 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ–ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1Ο 
Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 
1-Αγ. Στέφανος) την ……………..… του έτους 2015, ηµέρα ………….., ενώπιον της Αρµόδιας  Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ώρα έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η ………... και ώρα λήξης της  αποδοχής 
των προσφορών. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα 
που θα οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη 

Άρθρο 2 Ο 

Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης 

Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του 
∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ αυτού 2015-2016 που περιλαµβάνονται στην από Φεβρουάριος 2015 
µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών  και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης .  
Β)Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν και τα συµβατικά στοιχεία,είναι κατά σειρά ισχύος τα 
κατωτέρω: 
1.Η παρούσα διακήρυξη. 
2. Η από Φεβρουάριος 2015  µελέτη .(Παράρτηµα Α) 
3. Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά του 

Άρθρο 3 Ο 
∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

 
3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της 
νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν 
δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη παροχή. 
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως 
υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Αν  η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. 

ΑΔΑ: 74ΝΗΩ93-ΕΤΕ



 

3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που ασχολούνται µε την 
εµπορία ή την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το 
χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο 
προσωπικό.  
 

Άρθρο 4 Ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού)  
 
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών)  
 
1) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία ορίζεται 2% επί του προϋπολογισµού της δαπάνης της 
προµήθειας (χωρίς το ΦΠΑ) και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. 
2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, 
µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της 
επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ (η οποία 
θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής) . 
3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται : ότι 
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής 
προσφοράς, τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων 
που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν.  
4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να να δηλώνεται ότι: 
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. 
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.) 
 
5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
6) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο 
ΙΚΑ. 
 
*** Επισηµαίνεται ότι για τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου Α-πλην της εγγυητικής επιστολής 
και  εφόσον αφορούν τον ίδιο επαναληπτικό διαγωνισµό και  βρίσκονται σε ισχύ µπορούν να µην 
υποβληθούν εκ νέου, αλλά να κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του 
διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι «………..τα συγκεκριµένα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στον υπ’αριθµ 
πρωτ…….. …….διαγωνισµό»  
 
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των υπό προµήθεια ειδών  και τυχόν τεχνικά 
φυλλάδια της εταιρείας. Παράρτηµα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές  της παρούσης. 
 
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο 
όπου θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες και µόνο εργασίες σε νόµισµα 
ευρώ (€ ) και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική 
δαπάνη σε ευρω, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα. 

ΑΔΑ: 74ΝΗΩ93-ΕΤΕ



 

3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές 
 

∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών  
 
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως 
δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπη. 
-Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. 
(αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 
- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή 
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. 
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου 
τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται 
εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, η οποία προσκοµίζεται από 
τον εξουσιοδοτούµενο. 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

 

5.1   Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους προσωπικώς ή 
από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ανώνυµες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο προσερχόµενο αυτοπροσώπως που θα 
καταθέσει κατά την δηµοπρασία πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη 
συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει τον εκπρόσωπό της. 
 Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν 
πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους Άρθρο 3 της παρούσης. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 
Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών. 
 
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του 
διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση,  αριθµός τηλεφώνου, φαξ, 
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ,  Αγ. Στέφανος 14565  
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η 
οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία 
προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η 
δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η 
Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και 
τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που 
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τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή 
επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.  
5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
 
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε courier στην 
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. 
Στέφανος Τ.Κ. 14565 µέχρι την προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι …..../....../2015 και ώρα 15:00 στο 
πρωτόκολλο του ∆ήµου.  

 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα (3) τριών µηνών, ήτοι 90 
ηµέρες το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την παρέλευση του 
τριµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 7ο 
Εγγυήσεις 

 
ΕγγύησηΣυµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσας 
αξίας της µελέτης εκτός ΦΠΑ. (αρ.157 Ν.4281/2014) για κάθε διαγωνιζόµενο και θα κατατίθεται υπό 
µορφή γραµµατίου το Τ.Π.&∆. Ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης 
τράπεζας.  
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον (4) τέσσερις µήνες, ήτοι 120 ηµέρες από την επόµενη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  
 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται 

να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της 

αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014) 
 
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο και κατατίθενται από µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε ή 
γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση παράτασης 
της προσφοράς, τότε η εν λόγω εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο. 

 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 8ο 

Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
Α) Παραλαβή προσφορών 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισµού 
επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη 
διακήρυξη. 
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται 
και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των 
προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε 
ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την 
επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται 
εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. 
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε 
αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα 
του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων καθώς και την Τεχνική Προσφορά τους και αποφασίζει ποιοι 
θα αποκλειστούν. 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που 
αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν 
τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν 
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προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής 
προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή του 
συµφωνητικού της σύµβασης, οπότε 
και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο. 
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την 
επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια  
2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή  που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης  απορρίπτονται.  
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται  
 

Άρθρο 9ο 

Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας 

 

Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, µέχρι της εποµένης από της 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας και κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της 
εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και 
διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για 
την αξιολόγηση οργάνου.  

 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ  

Άρθρο 10ο 
Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. Σε 
περίπτωση που περισσότεροι προσέφεραν την ίδια τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ Τους. Ο ανακηρυχθείς 
ανάδοχο υποχρεούται  να  συνυπογράψει το πρακτικό της δηµοπρασίας 
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί 
στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής 
προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96). 
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10)  δέκα 
ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται 
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτεται. 
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο11ο 
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης
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Σελίδα 23 από 59 
 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης   ορίζεται από την υπογραφή της Σύµβασης και για ένα (1) έτος 
ή µέχρις εξαντλήσεως των ετήσιων προβλεπόµενων ποσών, όποιο από τα δύο συµβεί πρώτο και πάντα 
σύµφωνα µε τους όρους της από Φεβρουάριος 2015 µελέτης της ∆/σης Οικονοµικών  .  

 
Άρθρο 12ο 

Παράταση της σύµβασης 
 
Εάν κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου  παροχής της υπηρεσίας προκύψουν αιτιολογηµένες 
δυσχέρειες που καθυστερούν τη διαδικασία της εκτέλεσης του έργου µπορεί η σύµβαση να παραταθεί. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η λήψη  Απόφασης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου(έγκρισης της παράτασης )  
πριν τη λήξη της σύµβασης 

Άρθρο 13 ο 

Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης  Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 

1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) 
µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν, να έρθει στο 
Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να αντικαταστήσει την εγγύηση 
συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης προς 5% επί 
της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) 
ηµερών ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση συµµετοχής 
του στη δηµοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της 
λήξης της σύµβασης 

 

Άρθρο 14 ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής 
 
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την 
γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 35 ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ Β’ 185/1993). 
Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος θα 
προβεί σε επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά από την σύµφωνη 
γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται 
να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους 
του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 15ο 

Αθέτηση όρων της Σύµβασης  
 

1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και της 
σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να τον 
κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και 
αναπόδεικτου αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική παρέµβαση 

 

Άρθρο 16 ο 

∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του αρχικού 
διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από αυτόν 
απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – 
Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος 
εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο 
∆ιονύσου. 

Άρθρο 17ο 
Αναπροσαρµογή Τιµών  

 

Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 

Άρθρο 18ο 
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Τιµές προσφοράς 

1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της προµήθειας θα αναφέρονται σε €. 

2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών  

Άρθρο19ο 
Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης  

Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί τµηµατικά. Επίσης ο ∆ήµος ∆ιονύσου 
διατηρεί το δικαίωµα να µην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων.  
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  , Εστία και Θέσπις ) θα γίνονται στα σηµεία που θα υποδεικνύονται  κάθε φορά στα δελτία 
παραγγελίας αυτών.    

Άρθρο20ο 
Τρόπος Πληρωµής 

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, (µετά την υποβολή 
του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
1(παρ.Α΄, εδάφιο .Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013)«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές.  
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού τιµολογίου και 
η ταυτόχρονη υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, παραστατικό µε το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πληρωµή από µέρους του µειοδότη των προβλεπόµενων από το άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΠ.ΕΣ 11389/ΦΕΚ 
Β’ 185/1993)εξόδων δηµοσίευσης (σχετικό και το υπ΄ αριθµ. 15 άρθρο της παρούσας διακήρυξης) 
 

E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο21ο 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 έως 15:00 από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου , Αγ. 
Στέφανος .Αρµόδιος υπάλληλος  Θεοδοσιάδου Φωτεινή , e-mail : theodosiadou@dionysos.gr.  τηλ: 

 
Άρθρο22ο 

∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των 
ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο  στο και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
µας. http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60. 
 

  O ∆ήµαρχος  
Μ.Ε.∆. 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
             
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΔΑ: 74ΝΗΩ93-ΕΤΕ



Σελίδα 25 από 59 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆ 
ΑΥΤΟΥ 2015-2016 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   48. 603,41 
Φ.Π.Α. 23%:                         11. 178,78 
                   ========= 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ:                 59. 782,19 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  
2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 
 
 

∆ΙΟΝΥΣΟΣ 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆ ΑΥΤΟΥ 2015-201 

   
   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∆∆ αυτού . 
Οι τεχνικές περιγραφές των ειδών είναι οι κάτωθι :  
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  
1 αλκοολούχος λοσιόν αλκοολούχος λοσιόν 400ml 

2 
Αλουµινόχαρτο επαγγελµατικό Αλουµινόχαρτο επαγγελµατικής  

χρήσης κατάλληλο για τρόφιµα  150m 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 300 γραµ. 

τουλάχιστον  

9 
ανταλλακτικό κεφαλή για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    

ανταλλακτικό κεφαλή- κάλυκας  για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    

10 
Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό  κοντάρι σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής 
(κοντάρι σφικτήρας- κάλυκας ) 

11 
Ανταλλακτικό κοντάρι σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  σφουγγαρίστρας επαγγελµατικής         
καλυκας 

12 
ανταλλακτικό στίφτης- πρέσα  για επαγγελµατικό 
κουβά  

ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για επαγγελµατικό κουβά  

13 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας µικρή πυκνή βιδωτή  

14 
απλώστρες αλουµινίου απλώστρες αλουµινίου  για άπλωµα περίπου 18 µέτρων  µε 

πλαϊνά  

15 
απολυµαντικό   δαπέδων κλπ τυπου ντετολ σε 
υγρο  

 απολυµαντικό   δαπέδων κλπ τύπου ντετολ σε υγρό 440 ml 
περίπου  για χρήση µε  νερό , ικανό να εξουδετερώνει 
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µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης  

16 

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

17 

απολυµαντικό χεριών απολυµαντικό χεριών µε αντλία 440 ml περίπου τύπου 
ντετόλ για χρήση µε  νερό , ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια 
και να µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης  

18 

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

19 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 
20 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 4 

21 
απορροφητική πετσέτα τύπου wettex  3 µ απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 3  µέτρων περίπου σε 

ρολό 
22 Απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 15 µ Απορροφητική πετσέτα τύπου  wettex 15 µ περίπου σε ρολό 

23 

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

24 βαµβάκι   βαµβάκι  150gr υδρόφιλο   

25 

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

26 
Γάντια πλαστικά Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής χρήσεως µε επένδυση 

διάφορα µεγέθη ζεύγος 
27 ∆ιαφανής µεµβράνη  ∆ιαφανής µεµβράνη 50m οικιακής χρήσης  
28 ∆ιαφανής µεµβράνη  ∆ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής χρήσης  
29 ειδικό καθαριστικό για grafiti ειδικό καθαριστικό για grafiti 4 λίτρων  

30 

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 πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές 
της Ε.Ε για την χρήση που προορίζεται ( εσωτερικό χώρο )  

31 Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού  τοίχου  Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού  τοίχου  
32 Θήκες πλαστικές για σαπούνι   τοίχου Θήκες πλαστικές για σαπούνι   τοίχου 
33 Κάδος απορριµάτων 30λ Κάδος απορριµάτων 30 λίτρων inox µε πατάλ 
34 Κάδος απορριµάτων 5 λ Κάδος απορριµάτων 5 λίτρων inox µε πατάλ 
35 Κάδος απορριµµάτων 15 λιτ. Πλαστικό Κάδος απορριµµάτων 15 lt παλόµενο καπάκι  πλαστικό  
36 Κάδος απορριµµάτων 25 lt Κάδος απορριµµάτων 25 lt παλλόµενο καπάκι  πλαστικός  
37 Κάδος απορριµµάτων 30 lt κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt πλαστικός  
38 Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ µε πεταλ  
39 Καθαριστικό φούρνου καθαριστικό φούρνου 500ml περίπου τύπου fornet  
40 Καλαθάκια γραφείου  Καλαθάκια γραφείου 8  λίτρων πλαστικά  περίπου  
41 Καλαµάκια καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων  σπαστά  

42 
Κοντάρι σκούπας- σφουγγαρίστρας κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για σκούπα απλή 1,2 µ µε 

πλαστική επίστρωση  

43 
Κουβάς απλός Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε στίφτη οικιακής 

χρήσης  

44 
κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός διπλός  κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς 

, πρέσα, πλαίσιο  χειρολαβή )  

45 
κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός µονός  κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός κοµπλέ ( κουβάς 

, πρέσα, πλαίσιο  χειρολαβή )  
46 Κουταλάκια γλυκού κουταλάκια γλυκού πλαστικά 100 τεµ 
47 Κρεµοσάπουνο για επαγγελµατική  χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  χρήση 4 λίτρων  

48 
Κρεµοσάπουνο για οικιακή χρήση Κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 1000 ml περίπου 

µε βαλβίδα 
49 Λαδόχαρτο Λαδόχαρτο 10 m  περίπου  
50 Λάστιχο ποτίσµατος Λάστιχο ποτίσµατος 5/8 ιντσας ενισχυµένο  µε το µέτρο  
51 Μαλακτικό ρούχων Μαλακτικό ρούχων 1000ml σε υγρή µορφή αρωµατισµένο  
52 Μανταλάκια πλαστικά µανταλάκια πλαστικά 24 τεµ  
53 Μπολάκι πλαστικό  µπολάκια πλαστικά 50τεµ   µισού λίτρου περίπου  

54 
Μωροµάντιλα Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού   70 µε 80τεµ 

περίπου  
55 Νερό Απιονισµένο Νερό Απιονισµένο 4lt 

56 
Ξεσκονιστήρι Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο  για καθάρισµα 

τοίχων (για αράχνες )  
57 Ξύδι  Ξύδι 4 λίτρων  
58 Οδοντογλυφίδες Οδοντογλυφίδες ξύλινες  400 τεµ 
59 Οινόπνευµα λευκό Οινόπνευµα  καθαρό 245 ml  
60 Οινόπνευµα φωτιστικό οινόπνευµα φωτιστικό  430γρ περίπου  
61 Παγοκυψέλες παγοκυψέλες  24 παγάκια  10σακουλάκια  περίπου  
62 Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο 30χ50 απλό  
63 Πανάκια ξεσκονίσµατος Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή τύπου swiffer  
64 Πατάκι εισόδου µεγάλο Πατάκι εισόδου µεγάλο 1,20Χ90 µε λάστιχο  
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65 Πατάκια εισόδου Πατάκια εισόδου µεγάλο µοκέτα µε ρίγες  µε λάστιχο 60χ80 
66 Πιατάκια γλυκού µικρά πιατάκια πλαστικά γλυκού µικρά  50 τεµαχίων  
67 Πιατάκια πλαστικά µεγάλα πιατάκια πλαστικά µεγάλα 50 τεµαχίων  
68 Πιατάκια πλαστικά µεγάλα πιατάκια πλαστικά µεγάλα 100 τεµαχίων  
69 Πιγκαλ τουαλέτας α βουρτσάκι τουαλέτας inox ( λεκάνης µε βάση )  
70 Πιρουνάκια µικρά πιρουνάκια πλαστικά 100 τεµ 

71 
Ποτήρια πλαστικά ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά διάφανα 250 ml 

περίπου λευκά  
72 Ποτήρια φενιζόλ Ποτήρια φενιζολ 20 τεµαχίων  350ml  
73 Σάκοι απορριµµάτων WC Σάκοι απορριµµάτων wc 45 x 50 cm περίπου του κιλού 
74 Σάκοι απορριµµάτων wc σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm περίπου πακ των 20 τεµ  

75 
Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε κορδόνι 52χ75 Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε κορδόνι 52χ75 περίπου 

10 τεµαχίων 

76 
Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε κορδόνι 70χ95 Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε κορδόνι 70χ95 περίπου 

10 τεµαχιων  

77 
Σάκοι απορριµµάτων κανονικοί σάκοι απορριµµάτων κανονικοί 52χ75 cm µε κορδόνι 

περίπου 10 τεµαχίων   
78 Σάκοι απορριµµάτων κήπου Σάκοι απορριµµάτων κήπου χοντρές 85 x 110 περίπου /κιλό 

79 
Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70 x 95 cm µε κορδόνι 

περίπου 10 τεµαχίων 
80 Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 100 x 130 cm 

81 
Σακούλες τροφίµων σακούλες τροφίµων µεγάλο  νο 3,  17Χ 26  περίπου 50 

τεµαχίων  

82 
σακούλες φύλαξης χαλιών  σακούλες φύλαξης χαλιών διαστάσεων  περίπου 3 µετρ 

περίπου 
83 Σιδερόπανο σιδερόπανα για όλες τις σιδερώστρες  
84 Σιδερώστρα Σιδερώστρα ατµού στενή 1,40Χ 0,40 περίπου  
85 Σκόνη πλυντηρίου σκόνη πλυντηρίου 150 µεζούρες  περίπου  
86 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  

87 
Σκούπα ψάθινη Σκούπα ψάθινη εξωτερικού χώρου µε κοντάρι πυκνής 

ραφής  
88 Σκουπάκι - φαρασάκι  Σκουπάκι φαρασάκι νεροχύτη πλαστικό µικρό  
89 Σπρέι αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  
90 Στίφτης για µικρό κουβά Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης( ανταλλακτικό ) 
91 Συρµατάκι  σκευών συρµάτινο σφουγγαράκι  ( όλο σύρµα )  
92 Συσκευή για γκαζάκια Συσκευή για γκαζάκια τύπου el Greco  
93 Συσκευή χειροπετσέτας συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ  πλαστική  

94 
Σφουγγαράκια πιάτων Σφουγγάρι πιάτων κανονικά (διπλό µε σύρµα και 

σφουγγάρι) 

95 
Σφουγγάρι πιάτων Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο (  διπλό  µε σύρµα και σφουγγάρι 

) 

96 
Σφουγγάρι πιάτων σφουγγάρι πιάτων  κανονικό, (  διπλό  µε σύρµα και 

σφουγγάρι ) 
97 Σφουγγάρια γόµες ειδικά σφουγγάρια γόµες που αφαιρούν τις βρωµιές  
98 Σφουγγαρίστρα γίγας σφουγγαρίστρα gigas  τύπου wettex κοµπλε  

99 
Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική κοµπλέ κοντάρι κάλυκας 

κλπ  
100 Σφουγγαρίστρα µικρή κοµπλε   Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι  
101 Ταµπλέτες πλυντηρίου ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 28τεµ περίπου  
102 Τραπεζοµάντιλα χάρτινα Τραπεζοµάντιλα εστιατορίου 150τεµαχίων 

103 
Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι σχήµατος Τ µε κοντάρι  

επιµηκυνόµενο  από 50 -70 εκ ο καθαριστήρας  
104 Υγρή παρκετίνη Υγρή παρκετίνη 4 κιλών 
105 Υγρό γενικού καθαρισµού Υγρό γενικού καθαρισµού 4 λιτ περίπου αρωµατισµένο 
106 Υγρό γενικού καθαρισµού Υγρό γενικού καθαρισµού 1000ml περίπου 

107 
Υγρό γενικού καθαρισµού Υγρό γενικού καθαρισµού για τα λίπη κουζίνας  τύπου SUAZ  

1000ml  

108 
Υγρό για καθαρισµό πλυντηρίου πιάτων Υγρό  απορρυπαντικό καθαρισµού πλυντηρίου πιάτων 1000 

ml περίπου  
109 Υγρό πιάτων µεγάλο  Υγρό πιάτων 4 λίτρων   
110 Υγρό πιάτων µικρό  Υγρό πιάτων 1000ml περίπου  
111 Υγρό πιάτων µικρό  Υγρό πιάτων 750ml περίπου  
112 Υγρό σαµπουάν χαλιών – µοκετών ταπετσαριών Υγρό σαµπουάν χαλιών – µοκετών ταπετσαριών κιλού 
113 Υγρό στεγνωτικό πιάτων Υγρό στεγνωτικό 1000 ml περίπου πλυντηρίου πιάτων  
114 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 
115 Υγρό τζαµιών µεσαίο Υγρό τζαµιών 1000 ml περίπου µε αντλία 
116 Υγρό τζαµιών µικρό  Υγρό τζαµιών 750ml  περίπου 
117 Υγρό τουαλέτας Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( τύπου παπί )  
118 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml  

119 
φακελάκι αποφρακτικής σκόνης φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-θερµό )  100 γραµ 

περίπου 
120 Φαράσι πλαστικό   Φαράσι πλαστικό  απλό  µε λάστιχο  
121 Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι  Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 
122 φιαλίδιο βουτανίου  µικρό  φιαλίδιο βουτανίου  190 gr 
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123 φιαλίδιο βουτανίου µεγάλο  φιαλίδιο βουτανίου τύπου  greco  

124 
φίλτρα απορροφητήρα φίλτρα απορροφητήρα για όλες τις διαστάσεις οικιακού 

απορροφητήρα  
125 Χαρτί κουζίνας ρολό 1µ Χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ το τεµάχιο 

126 
Χαρτί κουζίνας ρολό 500γραµ  Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ συσκευασία 12 τεµαχίων 

περίπου   
127 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  8 τεµ  
128 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  40τεµ  
129 χαρτί υγείας  χαρτί υγείας 150 γραµ  12τεµ περίπου  
130 χαρτί υγειας ρολό  500 γραµ επαγγελµατικό  12 τεµαχίων  
131 χαρτοµάντιλα   αυτοκινήτου χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων περίπου  
132 χαρτοµάντιλα   αυτοκινήτου χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 φύλλων περίπου  
133 Χαρτοπετσέτες εστιατορίου Χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου περίπου 
134 χαρτοπετσέτες εστιατορίου χαρτοπετσέτες 400 τεµ εστιατορίου περίπου  
135 χαρτοπετσέτες µικρή συσκ χαρτοπετσέτες 100 φύλλων περίπου  
136 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων  
137 Χλωρίνη απλή  Χλωρίνη απλή 1 λίτρου µε ή χωρίς άρωµα 
138 Χλωρίνη απλή  Χλωρίνη απλή 4 λίτρων  

139 
Χλωρίνη παχύρευστη 1 λιτ Χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου αρωµατισµένο 

λεµόνι 
140 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 
141 χλωρίνη παχύρευστη 750ml περίπου  χλωρίνη παχύρευστη 750ml/ µε ή χωρίς άρωµα  

142 
χλωρίνη σε σπρει  Υγρό καθαριστικό σε σπρέι  µε βάση το χλώριο 750 ml 

περίπου  
 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η προµήθεια αφορά την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 2015-2016 για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών 
προσώπων αυτού , όπως αναφέρονται στις παρακάτω οµάδες ( Α, Β, Γ,∆,Ε)  
 
ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝ∆/ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ανταλλακτικά  πανιά 
παρκετέζας 

Ανταλλακτικά πανιά  παρκετέζας 60  
εκατοστών , ακρυλικό πανί 
ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα  7,70 3 23,10 

2 Ανταλλακτικά  
παρκετέζας 

Ανταλλακτικά   πανιά παρκετέζας 80 
εκατοστών , ακρυλικό πανί 
ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα  12,00 3 36,00 

3 Ανταλλακτικά  πλαίσια 
παρκετέζας και κοντάρι  

Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι    
παρκετέζας 60  εκατοστών ,   5,00 2 10,00 

4 Ανταλλακτικά  πλαίσια 
παρκετέζας και κοντάρι  

Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι   
παρκετέζας 80 εκατοστών ,   8,75 2 17,50 

5 Ανταλλακτικό κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής ( κοντάρι σφικτήρας - 
κάλυκας ) 7,50 5 37,50 

6 Ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας µικρή 
πυκνή βιδωτή  

1,30 50 65,00 
7 ανταλλακτικό στιφτης- 

πρέσσα  για 
επαγγελµατικό κουβά  

ανταλλακτικό στιφτης - πρέσσα για 
επαγγελµατικό κουβά  

32,00 2 64,00 
8 ανταλλακτικό κεφαλή 

για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    

ανταλλακτικό κεφαλή- κάλυκας  για 
επαγγελµατική σφουγγαρίστρα    

2,80 2 5,60 
9 αλκοολούχος λοσιόν 

αλκοολούχος λοσιόν 400ml 1,70 2 3,40 
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10 απορροφητική πετσέτα 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 0,70 60 42,00 
11 απορροφητική πετσέτα 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 4 0,90 60 54,00 
12 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών µε αντλία 440 ml 
περίπου τύπου ντετόλ για χρήση µε  νερό 
, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να 
µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης  3,50 20 70,00 

13 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών 1 λιτ περίπου σε gel   
για χρήση χωρίς νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης  6,00 1 6,00 

14 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών 4 λιτ περίπου  για 
χρήση χωρίς νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης  18,20 1 18,20 

15 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη  
ζεύγος  2,90 1 2,90 

16 Γάντια µιας χρήσης 
γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 
.µικρά - µεσαία - µεγάλα , πολύ µεγάλα 
100 ζεύγη ανά κουτί  4,10 100 410,00 

17 

Θήκες πλαστικές για 
ρολά χαρτιού  τοίχου  Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού  τοίχου  15,00 1 15,00 

18 Θήκες πλαστικές για 
σαπούνι   τοίχου 

Θήκες πλαστικές για σαπούνι   τοίχου 15,00 1 15,00 
19 Κρεµοσάπουνο για 

οικιακή χρήση για 
οικιακή χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 

1000ml περίπου µε βαλβίδα  1,50 10 15,00 
20 Κρεµοσάπουνο για 

επαγγελµατική  χρήση 
κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων  3,10 60 186,00 

21 Καλαµάκια 
καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων  
σπαστά  0,70 20 14,00 

22 Κοντάρι σκούπας 
κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για 
σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική 
επίστρωση  0,75 20 15,00 

23 Καλαθάκια γραφείου  
Καλαθάκια γραφείου 8  λίτρων πλαστικά  
περίπου  1,20 20 24,00 

24 κουβάς 
σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός  

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 
κοµπλέ ( κουβας , πρέσσα, πλαίσιο  
χειρολαβή )  85,00 2 170,00 

25 Κουβάς απλός 

Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε 
στίφτη οικιακής χρήσης  2,30 10 23,00 

26 Κάδος απορριµµάτων 
30 lt 

κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt 
πλαστικός  14,00 4 56,00 
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27 Κάδος απορριµµάτων 
25 lt Κάδος απορριµµάτων 25 lt παλλόµενο 

καπάκι  πλαστικός  15,00 5 75,00 
28 Κάδος απορριµµάτων 

15 λιτ. Πλαστικό 
Κάδος απορριµµάτων 15 lt παλόµενο 
καπάκι  πλαστικό  10,00 5 50,00 

29 Κάδος απορριµµάτων 5 
λιτ. Ινοχ 

Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ µε πεταλ  12,00 1 12,00 
30 Λάστιχο ποτίσµατος 

Λάστιχο ποτίσµατος 5/8 ιντσας ενισχυµένο  
µε το µέτρο  0,80 200 160,00 

31 Μωροµάντιλα 

Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού   
70 µε 80τεµ περίπου  1,20 50 60,00 

32 Ξεσκονιστήρι 
Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο  
για καθάρισµα τοίχων (για αράχνες )  5,80 5 29,00 

33 Οινόπνευµα φωτιστικό 

οινόπνευµα φωτιστικό  430γρ περίπου  0,90 40 36,00 
34 Οινόπνευµα λευκό 

Οινόπνευµα  καθαρό 245 ml  4,85 20 97,00 
35 Πανάκια ξεσκονίσµατος 

Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε 
χειρολαβή τύπου swiffer  2,85 10 28,50 

36 Παγοκυψέλες 

παγοκυψέλες  24 παγάκια  10σακουλάκια  
περίπου  0,50 15 7,50 

37 Ποτήρια πλαστικά 

ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml περίπου λευκά  0,65 250 162,50 

38 Ποτήρια φενιζόλ 

Ποτήρια φενιζολ 20 τεµαχίων  350ml  0,50 300 150,00 
39 Πιγκαλ τουαλέτας α βουρτσάκι τουαλέτας inox ( λεκάνης µε 

βάση )  6,50 7 45,50 
40 Πανάκι ξεσκονίσµατος 

µεγάλο Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο 30χ50 
απλό  0,70 5 3,50 

41 Πατάκια εισόδου 

Πατάκια εισόδου µεγάλο µοκέτα µε ρίγες  
µε λάστιχο 60χ80 16,00 10 160,00 

42 Πατάκι εισόδου µεγάλο 

Πατάκι εισόδου µεγάλο 1,20Χ90 µε 
λάστιχο  9,00 10 90,00 

43 Σφουγγάρια γόµες 
ειδικά σφουγγάρια γόµες που αφαιρούν τις 
βρωµιές  1,00 10 10,00 

44 Σάκοι απορριµµάτων wc 
σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm 
περίπου πακ των 20 τεµ  0,45 80 36,00 

45 Σκούπα απλή 

σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  1,90 20 38,00 
46 Σπρεί αλάτων 

σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  2,00 40 80,00 
47 Στίφτης για µικρό κουβά 

Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης( 
ανταλλακτικό ) 0,90 10 9,00 

48 Συρµατάκι  σκευών 

συρµάτινο σφουγγαράκι   
( όλο σύρµα )  0,40 5 2,00 

49 Σφουγγάρι πιάτων 
σφουγγάρι πιάτων  κανονικό, (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 0,35 70 24,50 
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50 Σφουγγάρι πιάτων Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 

0,45 50 22,50 
51 Συσκευή χειροπετσέτας 

συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ  
πλαστική  22,00 1 22,00 

52 Συσκευή για γκαζάκια 

Συσκευή για γκαζάκια τύπου el Greco  34,00 3 102,00 
53 Σφουγγαρίστρα 

επαγγελµατική 
Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική κοµπλέ 
κοντάρι κάλυκας κλπ  9,00 10 90,00 

54 Σφουγγαρίστρα µικρή 
κοµπλε   

Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι  1,90 30 57,00 
55 Σκούπα ψάθινη 

Σκούπα ψάθινη εξωτερικού χώρου µε 
κοντάρι πυκνής ραφής  4,20 20 84,00 

56 Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού για τα λίπη 
κουζίνας  τύπου SUAZ  1000ml  1,60 1 1,60 

57 Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι 

Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι 
σχήµατος Τ µε κοντάρι  επιµηκυνόµενο  
από 50 -70 εκ ο καθαριστήρας  8,00 5 40,00 

58 Υγρό τουαλέτας 

Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( 
τύπου παπί )  1,00 230 230,00 

59 Υγρό γενικού 
καθαρισµού    

Υγρό γενικού καθαρισµού   πατώµατα κλπ  
4λιτ.  περίπου  αρωµατισµένο  2,50 130 325,00 

60 Υγρό πιάτων µεγάλο  
Υγρό πιάτων 4 λίτρων   2,60 30 78,00 

61 Υγρό πιάτων µικρό  
Υγρό πιάτων 750ml περίπου  0,70 20 14,00 

62 Υγρό τζαµιών µεγάλο 

Υγρό τζαµιών 4 λίτρων   3,30 25 82,50 
63 Υγρό τζαµιών µικρό  

Υγρό τζαµιών 750ml  περίπου 1,25 20 25,00 
64 Υδροχλωρικό οξύ 

Υδροχλωρικό οξύ 400 ml περίπου  0,40 30 12,00 
65 

Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι  Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 2,60 30 78,00 

66 
φιαλίδιο βουτανίου 
µεγάλο  φιαλίδιο βουτανίου τύπου  greco  5,00 25 125,00 

67 
φιαλίδιο βουτανίου  
µικρό  φιαλίδιο βουτανίου  190 gr 0,75 50 37,50 

68 φακελάκι αποφρακτικής 
σκόνης 

φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-
θερµό )  100 γραµ περίπου 0,95 4 3,80 

69 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 

Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων  13,00 4 52,00 
70 Χαρτί κουζίνας ρολό 

500γαµ  Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ  
συσκευασία 12 τεµ  περίπου  10,50 140 1.470,00 

71 χαρτί υγείας 

χαρτί υγείας 125 γραµ  40τεµ  11,00 180 1.980,00 
72 χαρτοµάντιλα   

αυτοκινήτου 
χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 
φύλλων περίπου  0,60 30 18,00 
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73 
χλωρίνη παχύρευστη 4 
λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1,60 100 160,00 

74 

χλωρίνη παχύρευστη 
750ml περίπου  

χλωρίνη παχύρευστη 750ml/ µε ή χωρίς 
άρωµα  0,85 100 85,00 

75 Ξύδι  
Ξύδι 4 λίτρων  2,00 2 4,00 

76 

Ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα   

Ανταλλακτικό για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 300 γραµ. τουλάχιστον  3,20 50 160,00 

    

    ΣΥΝΟΛΟ  8.123,10 
  

      ΦΠΑ 23% 1.868,32 
  

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  9.991,42 
 
ΟΜΑ∆Α Β : ΝΠ∆∆ Ο.Ν.Α.Π « ΘΕΣΠΙΣ » 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα   

Ανταλλακτικό για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 300 γραµ. τουλάχιστον  3,20 10 32,00 

2 Απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex 15 µ 

Απορροφητική πετσέτα τύπου  wettex 15 
µ περίπου σε ρολό 10,50 20 210,00 

3 Απολυµαντικό χεριών 

Απολυµαντικό χεριών 1 λιτ περίπου σε gel 
για χρήση χωρίς νερό, ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 6,00 40 240,00 

4 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη 
ζεύγος 2,90 50 145,00 

5 Γάντια µιας χρήσης 

Γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 
µικρά- µεσαία- µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί 4,10 20 82,00 

6 Κάδος απορριµάτων 5 λ 

Κάδος απορριµάτων 5 λίτρων inox µε 
πατάλ 12,00 10 120,00 

7 Κάδος απορριµάτων 30λ 

Κάδος απορριµάτων 30 λίτρων inox µε 
πατάλ 40,00 10 400,00 

8 Κρεµοσάπουνο για 
οικιακή χρήση 

Κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 
1000 ml περίπου µε βαλβίδα 

1,50 40 60,00 
9 Κρεµοσάπουνο για 

επαγγελµατική χρήση 
Κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική 
χρήση 4 λίτρων 

3,10 50 155,00 
10 Λάστιχο ποτίσµατος Λάστιχο ποτίσµατος ½ ίνστας µε το µέτρο 

0,80 50 40,00 
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11 Πανάκι ξεσκονίσµατος 
µεγάλο 

Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο 30Χ50 
απλό 

0,70 20 14,00 
12 Πατάκι εισόδου Πατάκι εισόδου µεγάλο (1,20Χ90)  

9,00 12 108,00 
13 Ξεσκονιστήρι Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο 

για καθάρισµα τοίχων(για αράχνες) 

5,80 10 58,00 
14 Σάκοι απορριµµάτων 

µεγάλοι 
Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70 x 95 cm 
µε κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων 

1,20 50 60,00 
15 Σάκοι απορριµµάτων 

κήπου 
Σάκοι απορριµµάτων κήπου χοντρές 85 x 
110 περίπου /κιλό 1,40 60 84,00 

16 Σάκοι απορριµµάτων 
WC Σάκοι απορριµµάτων wc 45 x 50 cm 

περίπου του κιλού 2,50 40 100,00 
17 Σάκοι απορριµµάτων 

µεγάλοι 
Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 100 x 130 
cm 1,50 50 75,00 

18 Σκούπα απλή 

Σκούπα ναίλον  πυκνής ραφής µε κοντάρι 1,90 30 57,00 
19 Σφουγγαρίστρα µικρή 

κοµπλέ 

Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι 1,90 30 57,00 
20 Σφουγγαράκια πιάτων 

Σφουγγάρι πιάτων κανονικά (διπλό µε 
σύρµα και σφουγγάρι) 0,35 40 14,00 

21 Υγρό γενικού 
καθαρισµού Υγρό γενικού καθαρισµού 4 λιτ περίπου 

αρωµατισµένο 2,50 50 125,00 
22 Υγρό γενικού 

καθαρισµού 
Υγρό γενικού καθαρισµού 1000ml 
περίπου 1,00 50 50,00 

23 Υγρό τζαµιών µεγάλο 

Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 3,30 20 66,00 
24 Υγρό τζαµιών µεσαίο 

Υγρό τζαµιών 1000 ml περίπου µε αντλία 1,50 20 30,00 
25 Υγρό τουαλέτας 

Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου 
(τύπου παπί) 1,00 95 95,00 

26 

Υγρό σαµπουάν χαλιών 
– µοκετών ταπετσαριών 

Υγρό σαµπουάν χαλιών – µοκετών 
ταπετσαριών κιλού 1,40 2 2,80 

27 Υγρή παρκετίνη 

Υγρή παρκετίνη 4 κιλών 12,00 4 48,00 
28 Χαρτί κουζίνας ρολό 1µ 

Χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ το τεµάχιο 2,00 120 240,00 
29 Χαρτί υγείας 

Χαρτί υγείας 125 γραµ 40 τεµ 11,00 100 1.100,00 
30 Χαρτοπετσέτες 

εστιατορίου 
Χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου 
περίπου 2,00 4 8,00 

31 Χλωρίνη παχύρευστη 1 
λιτ 

Χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου 
αρωµατισµένο λεµόνι 1,10 20 22,00 
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32 Χλωρίνη παχύρευστη 4 
λιτ 

Χλωρίνη παχύρευστη 4λιτ 1,80 45 81,00 
33 Χλωρίνη απλή  

Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 1,40 45 63,00 
34 Χλωρίνη απλή  

Χλωρίνη απλή 1 λίτρου µε ή χωρίς άρωµα 0,70 30 21,00 
  

      ΣΥΝΟΛΟ  4.062,80 
  

      ΦΠΑ 23% 934,45 
  

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  4.997,25 
 
ΟΜΑ∆Α Γ: ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ  
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ « Η ΕΣΤΙΑ » 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΕΝ∆/ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλουµινόχαρτο οικιακή 
χρήσης 

αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης  κατάλληλο 
για τρόφιµα 30m X30cm  1,80 10 18,00 

2 
Αλουµινόχαρτο 
επαγγελµατικό 

αλουµινόχαρτο επαγγελµατικής χρήσης 
κατάλληλο για τρόφιµα  150m X 30cm 6,50 10 65,00 

3 

Ανταλλακτικό κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής         ( κοντάρι σφικτήρας - 
κάλυκας ) 9,00 5 45,00 

4 

ανταλλακτικό στίφτης- 
πρέσα  για επαγγελµατικό 
κουβά  

ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για 
επαγγελµατικό κουβά  32,00 5 160,00 

5 

ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    

ανταλλακτικό  για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    300γραµ τουλάχιστον  

3,20 15 48,00 

6 
Αποσκληρυντικό 
πλυντηρίου ρούχων 

Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 
950γρα περίπου να αποτρέπει τα άλατα 
και να καθαρίζει του σωλήνες του 
πλυντηρίου  8,74 6 52,44 

7 αλκοολούχος λοσιόν αλκοολούχος λοσιόν 400ml 1,70 20 34,00 

8 απλώστρες αλουµινίου 
απλώστρες αλουµινίου  για άπλωµα 
περίπου 18 µέτρων  µε πλαϊνά  23,00 5 115,00 

9 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 0,70 100 70,00 

10 
απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex  15 µ 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex  15 
µέτρων περίπου σε ρολό 10,50 25 262,50 

11 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών µε αντλία 440 ml 
περίπου τύπου ντετόλ για χρήση µε  νερό , 
ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να 
µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης  3,50 40 140,00 

12 βαµβάκι   βαµβάκι  150gr υδρόφιλο   1,40 20 28,00 
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13 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη  
ζεύγος  2,90 50 145,00 

14 Γάντια µιας χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 
.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί  4,10 150 615,00 

15 ∆ιαφανής µεµβράνη  ∆ιαφανής µεµβράνη 50m οικιακής χρήσης  1,80 10 18,00 

16 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 πληρεί τις 
οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για 
την χρήση που προορίζεται ( εσωτερικό 
χώρο )  2,20 10 22,00 

17 
Κρεµοσάπουνο για οικιακή 
χρήση για οικιακή χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 
1000ml περίπου µε βαλβίδα  1,50 15 22,50 

18 
Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων  3,10 35 108,50 

19 Καλαµάκια 
καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων  
σπαστά  0,70 10 7,00 

20 
Κοντάρι σκούπας- 
σφουγγαρίστρας  

κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για 
σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική 
επίστρωση  0,75 30 22,50 

21 
κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός µονός  

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 
κοµπλέ ( κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  
χειρολαβή )  85,00 5 425,00 

22 Κουβάς απλός 
Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε 
στίφτη οικιακής χρήσης  2,30 10 23,00 

23 Κουταλάκια γλυκού κουταλάκια γλυκού πλαστικά 100 τεµ 2,60 10 26,00 

24 Κάδος απορριµµάτων 30 lt 
κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt 
πλαστικός  14,00 4 56,00 

25 Καθαριστικό φούρνου 
καθαριστικό φούρνου 500ml περίπου 
τύπου fornet  1,60 10 16,00 

26 Λαδόχαρτο Λαδόχαρτο 10 m  περίπου  1,10 15 16,50 

27 Μωροµάντιλα 
Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού   
70 µε 80τεµ περίπου  1,20 220 264,00 

28 Μαλακτικό ρούχων 
Μαλακτικό ρούχων 1000ml σε υγρή µορφή 
αρωµατισµένο  1,00 150 150,00 
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29 Μανταλάκια πλαστικά µανταλάκια πλαστικά 24 τεµ  0,90 10 9,00 

30 Μπολάκι πλαστικό  
µπολάκια πλαστικά 50τεµ   µισού λίτρου 
περίπου  7,30 20 146,00 

31 Οινόπνευµα φωτιστικό οινόπνευµα φωτιστικό  430γρ περίπου  0,90 50 45,00 

32 Οδοντογλυφίδες Οδοντογλυφίδες ξύλινες  400 τεµ 0,58 5 2,90 

33 Πανάκια ξεσκονίσµατος 
Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε 
χειρολαβή τύπου swiffer  2,85 10 28,50 

34 Παγοκυψέλες 
παγοκυψέλες  24 παγάκια  10σακουλάκια  
περίπου  0,50 10 5,00 

35 Ποτήρια πλαστικά 
ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml περίπου λευκά  0,65 200 130,00 

36 Πιατάκια πλαστικά µεγάλα πιατάκια πλαστικά µεγάλα 50 τεµαχίων  2,10 100 210,00 

37 Πιατάκια γλυκού µικρά 
πιατάκια πλαστικά γλυκού µικρά  50 
τεµαχίων  2,10 30 63,00 

38 Πιρουνάκια µικρά πιρουνάκια πλαστικά 100 τεµ 2,70 10 27,00 

39 Σακούλες τροφίµων 
σακούλες τροφίµων µεγάλο  νο 3,  17Χ 26  
περίπου 50 τεµαχίων  0,80 50 40,00 

40 Σιδερόπανο σιδερόπανα για όλες τις σιδερώστρες  4,10 5 20,50 

41 
Σάκοι απορριµµάτων 
κανονικοί 

σάκοι απορριµµάτων κανονικοί 52χ75 cm 
µε κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων   0,60 300 180,00 

42 
Σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 

σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε 
κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων   1,20 200 240,00 

43 Σάκοι απορριµµάτων wc 
σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm 
περίπου πακ των 20 τεµ  0,45 250 112,50 

44 Σκόνη πλυντηρίου σκόνη πλυντηρίου 150 µεζούρες  περίπου  22,00 15 330,00 

45 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  1,90 30 57,00 

46 Σπρέι αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  2,00 25 50,00 

47 Στίφτης για µικρό κουβά 
Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης( 
ανταλλακτικό ) 0,90 10 9,00 

48 Συρµατάκι  σκευών συρµάτινο σφουγγαράκι  ( όλο σύρµα )  0,40 20 8,00 

49 Σφουγγάρι πιάτων 
Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 0,45 180 81,00 

50 Συσκευή χειροπετσέτας 
συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ  
πλαστική  22,00 4 88,00 
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51 Σιδερώστρα 
Σιδερώστρα ατµού στενή 1,40Χ 0,40 
περίπου  22,00 3 66,00 

52 Σφουγγαρίστρα γίγας 
σφουγγαρίστρα gigas  τύπου wettex 
κοµπλε  3,20 100 320,00 

53 σακούλες φύλαξης χαλιών  
σακούλες φύλαξης χαλιών διαστάσεων  
περίπου 3 µετρ περίπου 0,85 10 8,50 

54 Τραπεζοµάντιλα χάρτινα Τραπεζοµάντιλα εστιατορίου 150τεµαχίων 13,00 5 65,00 

55 Ταµπλέτες πλυντηρίου 
ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 28τεµ 
περίπου  4,70 50 235,00 

56 Υγρό γενικού καθαρισµού 
Υγρό γενικού καθαρισµού για τα λίπη 
κουζίνας  τύπου SUAZ  1000ml  1,60 80 128,00 

57 Υγρό στεγνωτικό πιάτων 
Υγρό στεγνωτικό 1000 ml περίπου 
πλυντηρίου πιάτων  2,00 80 160,00 

58 
Υγρό για καθαρισµό 
πλυντηρίου πιάτων 

Υγρό  απορρυπαντικό καθαρισµού 
πλυντηρίου πιάτων 1000 ml περίπου  3,50 220 770,00 

59 
Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι 

Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι 
σχήµατος Τ µε κοντάρι  επιµηκυνόµενο  
από 50 -70 εκ ο καθαριστήρας  8,00 5 40,00 

60 Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( 
τύπου παπί )  1,00 180 180,00 

61 Υγρό γενικού καθαρισµού    
Υγρό γενικού καθαρισµού πατώµατος   
1000ml  περίπου  1,00 30 30,00 

62 Υγρό πιάτων µεγάλο  Υγρό πιάτων 4 λίτρων   2,60 45 117,00 

63 Υγρό πιάτων µικρό  Υγρό πιάτων 1000ml περίπου  0,85 20 17,00 

64 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων   3,30 17 56,10 

65 Υγρό τζαµιών µεσαίο  Υγρό τζαµιών 1000ml  περίπου  µε αντλία  1,50 15 22,50 

66 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml  0,40 10 4,00 

67 φιαλίδιο βουτανίου µεγάλο  φιαλίδιο βουτανίου τύπου  greco  5,00 20 100,00 

68 φιαλίδιο βουτανίου  µικρό  φιαλίδιο βουτανίου  190 gr 0,75 20 15,00 

69 φίλτρα απορροφητήρα 
φίλτρα απορροφητήρα για όλες τις 
διαστάσεις οικιακού απορροφητήρα  1,60 5 8,00 
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70 
φακελάκι αποφρακτικής 
σκόνης 

φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-
θερµό )  100 γραµ περίπου 0,95 12 11,40 

71 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων  13,00 60 780,00 

72 
χαρτί κουζίνας 
ρολό 1 χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ    το τεµάχιο  2,00 280 560,00 

73 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  8 τεµ  2,30 350 805,00 

74 
χαρτοµάντιλα   
αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 
φύλλων περίπου  0,60 300 180,00 

75 χαρτοπετσέτες µικρή συσκ χαρτοπετσέτες 100 φύλλων περίπου  0,30 50 15,00 

76 χαρτοπετσέτες εστιατορίου 
χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου 
περίπου  2,00 80 160,00 

77 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1,80 80 144,00 

78 χλωρίνη παχύρευστη  1 λί 
χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου  
αρωµατισµένη λεµόνι  1,10 30 33,00 

79 Υγρό γενικού καθαρισµού    
Υγρό γενικού καθαρισµού   4λιτ.  περίπου  
αρωµατισµένο  2,50 25 62,50 

80 Φαράσι πλαστικό   Φαράσι πλαστικό  απλό  µε λάστιχο  0,90 10 9,00 

81 Ξεσκονιστήρι 

Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο 
από 1σε 2 µέτρα  για καθάρισµα τοίχων 
(για αράχνες )  5,80 5 29,00 

82 Νερό Απιονισµένο Νερό Απιονισµένο 4lt 1,50 5 7,50 

      ΣΥΝΟΛΟ    9.995,84 

      ΦΠΑ 23%   2.299,05 

      
ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ    12.294,89 

 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α ∆ : ΝΠ∆∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  
 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
απολυµαντικό   δαπέδων 
κλπ τυπου ντετολ σε υγρο  

 απολυµαντικό   δαπέδων κλπ τύπου 
ντετολ σε υγρό 440 ml περίπου  για χρήση 
µε  νερό , ικανό να εξουδετερώνει 
µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα 
µικροβιακής µόλυνσης  3,10 55 170,50 
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2 Γάντια µιας χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 
.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί  4,10 60 246,00 

3 
ειδικό καθαριστικό για 
grafiti ειδικό καθαριστικό για grafiti 4 λίτρων  3,00 100 300,00 

4 
Κοντάρι σκούπας- 
σφουγγαρίστρας 

κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για 
σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική 
επίστρωση  0,75 33 24,75 

5 Κουβάς απλός 
Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε 
στίφτη οικιακής χρήσης  2,30 19 43,70 

6 
κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός µονός  

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 
κοµπλέ ( κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  
χειρολαβή )  65,00 11 715,00 

7 
Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων  3,10 70 217,00 

8 Σάκοι απορριµµάτων wc 
σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm 
περίπου πακέτο των 20 τεµαχίων  0,45 250 112,50 

9 
Σάκοι απορριµµάτων 
κανονική µε κορδόνι 52χ75 

Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε κορδόνι 
52χ75 περίπου 10 τεµαχίων 1,20 300 360,00 

10 
Σάκοι απορριµµάτων 
κανονική µε κορδόνι 70χ95 

Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε κορδόνι 
70χ95 περίπου 10 τεµαχιων  1,20 300 360,00 

11 
Σάκοι απορριµµάτων 
κήπου 

Σάκοι απορριµµάτων κήπου χοντρές 
85Χ110 περίπου/ κιλό   1,40 400 560,00 

12 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  1,90 40 76,00 

13 Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  2,00 100 200,00 

14 Σφουγγάρι πιάτων 
σφουγγάρι πιάτων  κανονικό, (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 0,35 60 21,00 

15 
Σφουγγαρίστρα 
επαγγελµατική 

Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική κοµπλέ 
κοντάρι κάλυκας κλπ  12,20 20 244,00 

16 
Σφουγγαρίστρα µικρή 
κοµπλε   Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι  1,90 35 66,50 

17 Υγρό γενικού καθαρισµού    
Υγρό γενικού καθαρισµού   4λιτ.  περίπου  
αρωµατισµένο  2,50 145 362,50 

18 Υγρό πιάτων µεγάλο  Υγρό πιάτων 4 λίτρων   2,60 32 83,20 

19 Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( 
τύπου παπι )  1,00 100 100,00 

20 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml  0,40 120 48,00 

21 
Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι  Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 2,60 25 65,00 

22 
Χαρτί κουζίνας ρολό 
500γραµ  

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ 
συσκευασία 12 τεµαχίων περίπου   10,50 90 945,00 

23 χαρτί υγείας  χαρτί υγείας 150 γραµ  12τεµ περίπου  3,80 450 1.710,00 
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24 χαρτί υγειας ρολό  500 γραµ επαγγελµατικό  12 τεµαχίων  12,00 60 720,00 

25 Χλωρίνη απλή  Χλωρίνη απλή 4 λίτρων  1,40 100 140,00 

26 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1,80 100 180,00 

      ΣΥΝΟΛΟ    8.070,65 

      ΦΠΑ 23%   1.856,25 

      
ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ    9.926,90 

 
ΟΜΑ∆Α Ε : ΝΠ∆∆ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  
 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Αλουµινόχαρτο οικιακή 
χρήσης 

αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης  κατάλληλο 
για τρόφιµα 30m X30cm  1,80 20 36,00 

2 

ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    

ανταλλακτικό  για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    300γραµ τουλάχιστον  

3,20 26 83,20 

3 

Ανταλλακτικό κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής         καλυκας 9,00 26 234,00 

4 

ανταλλακτικό στιφτης- 
πρέσσα  για επαγγελµατικό 
κουβά  

ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για 
επαγγελµατικό κουβά  32,00 10 320,00 

5 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών 4 λιτ περίπου  για 
χρήση χωρίς νερό , ικανό να εξουδετερώνει 
µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα 
µικροβιακής µόλυνσης  18,20 30 546,00 

6 
απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex  3 µ 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 3  
µέτρων περίπου σε ρολό 3,80 50 190,00 

7 Γάντια µιας χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών .µικρά - 
µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά κουτί  4,10 80 328,00 

8 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη  
ζεύγος  2,90 26 75,40 

9 ∆ιαφανής µεµβράνη  ∆ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής χρήσης  1,00 14 14,00 

10 Κουβάς απλός 
Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε στίφτη 
οικιακής χρήσης  2,30 10 23,00 

11 
κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός µονός  

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 
κοµπλέ ( κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  
χειρολαβή )  85,00 10 850,00 

12 
Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων  3,10 200 620,00 

13 Μωροµάντιλα 
Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού   
70 µε 80τεµ περίπου  1,20 100 120,00 
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14 Πιατάκια πλαστικά µεγάλα πιατάκια πλαστικά µεγάλα 100 τεµαχίων  4,20 30 126,00 

15 Ποτήρια πλαστικά 
ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml περίπου λευκά  0,65 200 130,00 

16 Σάκοι απορριµµάτων wc 
σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm περίπου 
πακ των 20 τεµ  0,45 600 270,00 

17 
Σάκοι απορριµµάτων 
κήπου 

Σάκοι απορριµµάτων κήπου χοντρές 85Χ110 
περίπου/ κιλό   1,40 700 980,00 

18 
Σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 

σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε 
κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων   1,20 1300 1.560,00 

19 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  1,90 90 171,00 

20 Σκούπα ψάθινη 
Σκούπα ψάθινη- χόρτινη εξωτερικού χώρου 
µε κοντάρι πυκνής ραφής  4,20 20 84,00 

21 Σφουγγάρι πιάτων 
σφουγγάρι πιάτων  κανονικό, (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 0,35 100 35,00 

22 Σφουγγαρίστρα γίγας σφουγγαρίστρα gigas  τύπου wettex κοµπλε  3,20 50 160,00 

23 Υγρό γενικού καθαρισµού    
Υγρό γενικού καθαρισµού   4λιτ.  περίπου  
αρωµατισµένο  2,50 200 500,00 

24 Υγρό πιάτων µεγάλο  Υγρό πιάτων 4 λίτρων   2,60 50 130,00 

25 Υγρό πιάτων µικρό  Υγρό πιάτων 1000ml περίπου  0,85 26 22,10 

26 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων   3,30 50 165,00 

27 Υγρό τζαµιών µεσαίο  Υγρό τζαµιών 1000ml  περίπου  µε αντλία  1,50 100 150,00 

28 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml  0,40 300 120,00 

29 
Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι  Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 2,60 50 130,00 

30 
Χαρτί κουζίνας ρολό 
500γαµ  

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ περίπου   
συσκευασία 12 τεµ  10,50 300 3.150,00 

31 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  40τεµ  11,00 400 4.400,00 

32 Χαρτί υγείας επαγγελµατικό  χαρτί υγείας 500 γραµ  12τεµ 12,00 50 600,00 

33 

χαρτοµάντιλα   αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 
φύλλων περιπου  0,60 500 300,00 

34 χαρτοπετσέτες εστιατορίου χαρτοπετσέτες 400 τεµ εστιατορίου περίπου  1,60 15 24,00 

35 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων  13,00 50 650,00 

36 Χλωρίνη απλή  Χλωρίνη απλή 4 λίτρων  1,40 30 42,00 
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37 χλωρίνη παχύρευστη  1 λί 
χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου  
αρωµατισµένη λεµόνι  1,10 100 110,00 

38 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 1,80 100 180,00 

39 χλωρίνη σε σπρει  
Υγρό καθαριστικό σε σπρέι  µε βάση το 
χλώριο 750 ml περίπου  1,10 100 110,00 

40 Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( τύπου 
παπί )  1,00 250 250,00 

41 Πανάκια ξεσκονίσµατος 
Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε χειρολαβή 
τύπου swiffer  2,58 50 129,00 

42 Σπρέι αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  2,00 100 200,00 

43 Σκουπάκι - φαρασάκι  
Σκουπάκι φαρασάκι νεροχύτη πλαστικό 
µικρό  1,50 15 22,50 

44 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 0,70 15 10,50 

      ΣΥΝΟΛΟ    18.350,70 

      ΦΠΑ 23%   4.220,73 

      
ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΟ    22.571,73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆ ΑΥΤΟΥ 2015-201 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1 
Η παρούσα συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  
Α) την προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τον ∆ήµο ∆ιονύσου και τα νοµικά του πρόσωπα : α) Α/θµια Σχολική Επιτροπή 
, β) Β /θµια  Σχολική Επιτροπή , γ) Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού « ΘΕΣΠΙΣ », δ)  Κοινωνική  Προστασία  Αλληλεγγύη 
και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου  « Η ΕΣΤΙΑ » 
 

Άρθρο 2 
Ισχύουσες διατάξεις 

- Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις  του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/93 
Φ.Ε.Κ. 185/23-3-93 Τ.Β του εν ισχύ ∆.Κ.Κ Ν. 3463/06 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα . 
-Την Εγκύκλιο 3/11543/26-3-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών , ‘’Ανάδειξη Προµηθευτών – χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων , των 
ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων , των περιφερειών των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων , καθώς και των 
συνδέσµων ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού .  
Η πίστωση θα βαρύνει :  
 Για την  ΟΜΑ∆Α Α : ∆ήµος ∆ιονύσου , θα επιβαρύνει τον κωδικό  Κ.Α 10.6634.0005 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού του προϋπολογισµού του 2015 µε συνολικό ποσό 9.991,42€  
Για την  ΟΜΑ∆Α  Β : ΝΠ∆∆ Ο.Ν.Α.Π Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού « ΘΕΣΠΙΣ » θα επιβαρύνει τον κωδικό  Κ.Α 15.6634 
µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού » του προϋπολογισµού του 2015 µε συνολικό ποσό 4997,25€  
Για την ΟΜΑ∆Α Γ: ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ « Η ΕΣΤΙΑ » θα επιβαρύνει τον 
κωδικό  Κ.Α 15.6634 µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» του προϋπολογισµού του 2015 µε συνολικό ποσό 
12.294,89€  
Για την ΟΜΑ∆Α ∆ : ΝΠ∆∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ συνολικό ποσό 9.926,90€  
Για την ΟΜΑ∆Α Ε : ΝΠ∆∆ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  µε συνολικό ποσό  22.571,73 €  

Άρθρο 3 
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Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης  την χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ . Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης . 
Η δε πληρωµή , για την κάθε οµάδα ( Α –Ε ) θα γίνεται από το αντίστοιχο Νοµικό πρόσωπο . Ο κάθε προµηθευτής µπορεί να δώσει 
προσφορά για µία η περισσότερες οµάδες . 

Άρθρο 4 
Συµβατικά στοιχειά κατά σειρά ισχύος  

α) ∆ιακήρυξη  
β) Συγγραφή Υποχρεώσεων  
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης  
δ) Τεχνικές προδιαγραφές 
 
 
 
 

Άρθρο 5 
Τόπος παράδοσης 

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  , Εστία και 

Θέσπις ) 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 κα η χώρα  
προέλευσης .. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριµελή Επιτροπή παραλαβής όπως συγκροτήθηκε µε σχετική απόφαση 
του ∆.Σ Αντικείµενο της επιτροπής είναι  
- Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστά ποιοτικά και ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας.  
- Ο έλεγχος της καθαριότητας και απολύµανσης των µεταφορικών µέσων των προµηθευτών , ιδιαίτερα των προσκοµιζόµενων ευαίσθητων 
και ευπαθών ειδών . 
- Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκοµιζόµενων ειδών µε σύνταξη αντίστοιχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης . 

Άρθρο 6 
Παραλαβή  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ των Νοµικών Προσώπων και του ∆ήµου ( κατά 
περίπτωση ) . 

Άρθρο 7 
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 σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 33& 35 του ΕΚΠΟΤΑ  

Άρθρο 8 
Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις  

 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους , βάσει των κείµενων διατάξεων , φόρους , τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της 
διενέργειας της προµήθειας .Ο ΦΠΑ βαρύνει τον ∆ήµο  

Άρθρο 9 
∆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 10 
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 . 

ΝΠ∆∆ 
Κ.Α  ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΦΠΑ 23%  

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
10.6634.0005 9.991,42€ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΕΣΤΙΑ  
15.6634 

12.294,89€  
 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΕΣΠΙΣ  
15.6634 

4997,25€  
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ               -  

9.926,90€  
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                - 

22.571,73 €  
 

   
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  58.782,19 
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Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                
 
Θεοδοσιάδου Φωτεινή 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Κεϊσίδου ∆ήµητρα 
Προϊσταµένη Τµ.Προµηθειών 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Φλώρου Βασιλική 
∆/ντρια Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ              
 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ανταλλακτικά  πανιά 
παρκετέζας Ανταλλακτικά πανιά  παρκετέζας 60  

εκατοστών , ακρυλικό πανί 
ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα  3 

  

2 Ανταλλακτικά  
παρκετέζας 

Ανταλλακτικά   πανιά παρκετέζας 80 
εκατοστών , ακρυλικό πανί 
ηλεκτροστατικό κατάλληλο για όλα τα 
δάπεδα  3 

  

3 Ανταλλακτικά  πλαίσια 
παρκετέζας και κοντάρι  

Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι    
παρκετέζας 60  εκατοστών ,   2 

  

4 Ανταλλακτικά  πλαίσια 
παρκετέζας και κοντάρι  

Ανταλλακτικά πλαίσια και κοντάρι   
παρκετέζας 80 εκατοστών ,   2 

  

5 Ανταλλακτικό κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής ( κοντάρι σφικτήρας - 
κάλυκας ) 5 

  

6 Ανταλλακτικό 
σφουγγαρίστρας 

Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας µικρή 
πυκνή βιδωτή  

50 

  

7 ανταλλακτικό στιφτης- 
πρέσσα  για 
επαγγελµατικό κουβά  

ανταλλακτικό στιφτης - πρέσσα για 
επαγγελµατικό κουβά  

2 
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8 ανταλλακτικό κεφαλή 
για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    

ανταλλακτικό κεφαλή- κάλυκας  για 
επαγγελµατική σφουγγαρίστρα    

2 

  

9 αλκοολούχος λοσιόν 

αλκοολούχος λοσιόν 400ml 2 

  

10 απορροφητική πετσέτα 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 60 

  

11 απορροφητική πετσέτα 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 4 60 

  

12 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών µε αντλία 440 ml 
περίπου τύπου ντετόλ για χρήση µε  νερό 
, ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να 
µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης  20 

  

13 απολυµαντικό χεριών 

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

  

14 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών 4 λιτ περίπου  για 
χρήση χωρίς νερό , ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης  1 

  

15 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη  
ζεύγος  1 

  

16 Γάντια µιας χρήσης 

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

  

17 

Θήκες πλαστικές για 
ρολά χαρτιού  τοίχου  Θήκες πλαστικές για ρολά χαρτιού  τοίχου  1 

  

18 Θήκες πλαστικές για 
σαπούνι   τοίχου 

Θήκες πλαστικές για σαπούνι   τοίχου 1 

  

19 Κρεµοσάπουνο για 
οικιακή χρήση για 
οικιακή χρήση κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 

1000ml περίπου µε βαλβίδα  10 

  

20 Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων  60 

  

21 Καλαµάκια 
καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων  
σπαστά  20 

  

22 Κοντάρι σκούπας 
κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για 
σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική 
επίστρωση  20 
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23 Καλαθάκια γραφείου  
Καλαθάκια γραφείου 8  λίτρων πλαστικά  
περίπου  20 

  

24 κουβάς 
σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός  

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 
κοµπλέ ( κουβας , πρέσσα, πλαίσιο  
χειρολαβή )  2 

  

25 Κουβάς απλός 

Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε 
στίφτη οικιακής χρήσης  10 

  

26 Κάδος απορριµµάτων 
30 lt 

κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt 
πλαστικός  4 

  

27 Κάδος απορριµµάτων 
25 lt 

Κάδος απορριµµάτων 25 lt παλλόµενο 
καπάκι  πλαστικός  5 

  

28 Κάδος απορριµµάτων 
15 λιτ. Πλαστικό 

Κάδος απορριµµάτων 15 lt παλόµενο 
καπάκι  πλαστικό  5 

  

29 Κάδος απορριµµάτων 5 
λιτ. Ινοχ 

Κάδος απορριµµάτων 5 λιτ. Ινοχ µε πεταλ  1 

  

30 Λάστιχο ποτίσµατος 
Λάστιχο ποτίσµατος 5/8 ιντσας ενισχυµένο  
µε το µέτρο  200 

  

31 Μωροµάντιλα 

Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού   
70 µε 80τεµ περίπου  50 

  

32 Ξεσκονιστήρι 

Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο  
για καθάρισµα τοίχων (για αράχνες )  5 

  

33 Οινόπνευµα φωτιστικό 

οινόπνευµα φωτιστικό  430γρ περίπου  40 

  

34 Οινόπνευµα λευκό 

Οινόπνευµα  καθαρό 245 ml  20 

  

35 Πανάκια ξεσκονίσµατος 

Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε 
χειρολαβή τύπου swiffer  10 

  

36 Παγοκυψέλες 

παγοκυψέλες  24 παγάκια  10σακουλάκια  
περίπου  15 

  

37 Ποτήρια πλαστικά 

ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml περίπου λευκά  250 

  

38 Ποτήρια φενιζόλ 

Ποτήρια φενιζολ 20 τεµαχίων  350ml  300 

  

39 Πιγκαλ τουαλέτας α 
βουρτσάκι τουαλέτας inox ( λεκάνης µε 
βάση )  7 

  

40 Πανάκι ξεσκονίσµατος 
µεγάλο 

Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο 30χ50 
απλό  5 

  

41 Πατάκια εισόδου 

Πατάκια εισόδου µεγάλο µοκέτα µε ρίγες  
µε λάστιχο 60χ80 10 
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42 Πατάκι εισόδου µεγάλο 

Πατάκι εισόδου µεγάλο 1,20Χ90 µε 
λάστιχο  10 

  

43 Σφουγγάρια γόµες 
ειδικά σφουγγάρια γόµες που αφαιρούν τις 
βρωµιές  10 

  

44 Σάκοι απορριµµάτων wc 
σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm 
περίπου πακ των 20 τεµ  80 

  

45 Σκούπα απλή 

σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  20 

  

46 Σπρεί αλάτων 

σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  40 

  

47 Στίφτης για µικρό κουβά 

Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης( 
ανταλλακτικό ) 10 

  

48 Συρµατάκι  σκευών 

συρµάτινο σφουγγαράκι   
( όλο σύρµα )  5 

  

49 Σφουγγάρι πιάτων 
σφουγγάρι πιάτων  κανονικό, (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 70 

  

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

50 

  

51 Συσκευή χειροπετσέτας 
συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ  
πλαστική  1 

  

52 Συσκευή για γκαζάκια 

Συσκευή για γκαζάκια τύπου el Greco  3 

  

53 Σφουγγαρίστρα 
επαγγελµατική 

Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική κοµπλέ 
κοντάρι κάλυκας κλπ  10 

  

54 Σφουγγαρίστρα µικρή 
κοµπλε   

Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι  30 

  

55 Σκούπα ψάθινη 
Σκούπα ψάθινη εξωτερικού χώρου µε 
κοντάρι πυκνής ραφής  20 

  

56 Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού για τα λίπη 
κουζίνας  τύπου SUAZ  1000ml  1 

  

57 Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι 

Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι 
σχήµατος Τ µε κοντάρι  επιµηκυνόµενο  
από 50 -70 εκ ο καθαριστήρας  5 

  

58 Υγρό τουαλέτας 

Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( 
τύπου παπί )  230 

  

59 Υγρό γενικού 
καθαρισµού    

Υγρό γενικού καθαρισµού   πατώµατα κλπ  
4λιτ.  περίπου  αρωµατισµένο  130 

  

60 Υγρό πιάτων µεγάλο  
Υγρό πιάτων 4 λίτρων   30 

  

61 Υγρό πιάτων µικρό  
Υγρό πιάτων 750ml περίπου  20 

  

62 Υγρό τζαµιών µεγάλο 

Υγρό τζαµιών 4 λίτρων   25 

  

63 Υγρό τζαµιών µικρό  
Υγρό τζαµιών 750ml  περίπου 20 
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64 Υδροχλωρικό οξύ 

Υδροχλωρικό οξύ 400 ml περίπου  30 

  

65 
Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι  Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 30 

  

66 
φιαλίδιο βουτανίου 
µεγάλο  φιαλίδιο βουτανίου τύπου  greco  25 

  

67 
φιαλίδιο βουτανίου  
µικρό  φιαλίδιο βουτανίου  190 gr 50 

  

68 φακελάκι αποφρακτικής 
σκόνης 

φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-
θερµό )  100 γραµ περίπου 4 

  

69 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 

Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων  4 

  

70 Χαρτί κουζίνας ρολό 
500γαµ  Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ  

συσκευασία 12 τεµ  περίπου  140 

  

71 χαρτί υγείας 

χαρτί υγείας 125 γραµ  40τεµ  180 

  

72 χαρτοµάντιλα   
αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 
φύλλων περίπου  30 

  

73 
χλωρίνη παχύρευστη 4 
λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 100 

  

74 

χλωρίνη παχύρευστη 
750ml περίπου  

χλωρίνη παχύρευστη 750ml/ µε ή χωρίς 
άρωµα  100 

  

75 Ξύδι  
Ξύδι 4 λίτρων  2 

  

76 

Ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα   

Ανταλλακτικό για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 300 γραµ. τουλάχιστον  50 

  

    

  ΣΥΝΟΛΟ  

  

  
    ΦΠΑ 23% 

  

  

    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

  

 
 
ΟΜΑ∆Α Β : ΝΠ∆∆ Ο.Ν.Α.Π « ΘΕΣΠΙΣ » 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ  

1 Ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα   

Ανταλλακτικό για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα 300 γραµ. τουλάχιστον  10 

  

2 Απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex 15 µ 

Απορροφητική πετσέτα τύπου  wettex 15 
µ περίπου σε ρολό 20 

  

3 Απολυµαντικό χεριών 

Απολυµαντικό χεριών 1 λιτ περίπου σε gel 
για χρήση χωρίς νερό, ικανό να 
εξουδετερώνει µικρόβια και να µειώνει την 
πιθανότητα µικροβιακής µόλυνσης 40 
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4 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη 
ζεύγος 50 

  

5 Γάντια µιας χρήσης 

Γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 
µικρά- µεσαία- µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί 20 

  

6 Κάδος απορριµάτων 5 λ 

Κάδος απορριµάτων 5 λίτρων inox µε 
πατάλ 10 

  

7 Κάδος απορριµάτων 30λ 

Κάδος απορριµάτων 30 λίτρων inox µε 
πατάλ 10 

  

8 Κρεµοσάπουνο για 
οικιακή χρήση 

Κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 
1000 ml περίπου µε βαλβίδα 

40 

  

9 Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική χρήση 

Κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική 
χρήση 4 λίτρων 

50 

  

10 Λάστιχο ποτίσµατος Λάστιχο ποτίσµατος ½ ίνστας µε το µέτρο 

50 

  

11 Πανάκι ξεσκονίσµατος 
µεγάλο 

Πανάκι ξεσκονίσµατος µεγάλο 30Χ50 
απλό 

20 

  

12 Πατάκι εισόδου Πατάκι εισόδου µεγάλο (1,20Χ90)  
12 

  

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

10 

  

14 Σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 

Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70 x 95 cm 
µε κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων 

50 

  

15 Σάκοι απορριµµάτων 
κήπου 

Σάκοι απορριµµάτων κήπου χοντρές 85 x 
110 περίπου /κιλό 60 

  

16 Σάκοι απορριµµάτων 
WC Σάκοι απορριµµάτων wc 45 x 50 cm 

περίπου του κιλού 40 

  

17 Σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 

Σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 100 x 130 
cm 50 

  

18 Σκούπα απλή 

Σκούπα ναίλον  πυκνής ραφής µε κοντάρι 30 

  

19 Σφουγγαρίστρα µικρή 
κοµπλέ 

Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι 30 

  

20 Σφουγγαράκια πιάτων 

Σφουγγάρι πιάτων κανονικά (διπλό µε 
σύρµα και σφουγγάρι) 40 

  

21 Υγρό γενικού 
καθαρισµού Υγρό γενικού καθαρισµού 4 λιτ περίπου 

αρωµατισµένο 50 

  

22 Υγρό γενικού 
καθαρισµού 

Υγρό γενικού καθαρισµού 1000ml 
περίπου 50 
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23 Υγρό τζαµιών µεγάλο 

Υγρό τζαµιών 4 λίτρων 20 

  

24 Υγρό τζαµιών µεσαίο 

Υγρό τζαµιών 1000 ml περίπου µε αντλία 20 

  

25 Υγρό τουαλέτας 

Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου 
(τύπου παπί) 95 

  

26 

Υγρό σαµπουάν χαλιών 
– µοκετών ταπετσαριών 

Υγρό σαµπουάν χαλιών – µοκετών 
ταπετσαριών κιλού 2 

  

27 Υγρή παρκετίνη 

Υγρή παρκετίνη 4 κιλών 4 

  

28 Χαρτί κουζίνας ρολό 1µ 

Χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ το τεµάχιο 120 

  

29 Χαρτί υγείας 
Χαρτί υγείας 125 γραµ 40 τεµ 100 

  

30 Χαρτοπετσέτες 
εστιατορίου 

Χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου 
περίπου 4 

  

31 Χλωρίνη παχύρευστη 1 
λιτ 

Χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου 
αρωµατισµένο λεµόνι 20 

  

32 Χλωρίνη παχύρευστη 4 
λιτ 

Χλωρίνη παχύρευστη 4λιτ 45 

  

33 Χλωρίνη απλή  

Χλωρίνη απλή 4 λίτρων 45 

  

34 Χλωρίνη απλή  

Χλωρίνη απλή 1 λίτρου µε ή χωρίς άρωµα 30 

  

  

    ΣΥΝΟΛΟ  

  

  
    ΦΠΑ 23% 

  

  
    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

  

  
 
ΟΜΑ∆Α Γ: ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ  
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ « Η ΕΣΤΙΑ » 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ  

1 
Αλουµινόχαρτο οικιακή 
χρήσης 

αλουµινόχαρτο οικιακή χρήσης  κατάλληλο 
για τρόφιµα 30m X30cm  10 

  

2 
Αλουµινόχαρτο 
επαγγελµατικό 

αλουµινόχαρτο επαγγελµατικής χρήσης 
κατάλληλο για τρόφιµα  150m X 30cm 10 

  

3 

Ανταλλακτικό κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής 

Ανταλλακτικό κοντάρι  σφουγγαρίστρας 
επαγγελµατικής         ( κοντάρι σφικτήρας - 
κάλυκας ) 5 

  

4 

ανταλλακτικό στίφτης- 
πρέσα  για επαγγελµατικό 
κουβά  

ανταλλακτικό στίφτης - πρέσα για 
επαγγελµατικό κουβά  5 
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5 

ανταλλακτικό για 
επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    

ανταλλακτικό  για επαγγελµατική 
σφουγγαρίστρα    300γραµ τουλάχιστον  

15 

  

6 
Αποσκληρυντικό 
πλυντηρίου ρούχων 

Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 
950γρα περίπου να αποτρέπει τα άλατα 
και να καθαρίζει του σωλήνες του 
πλυντηρίου  6 

  

7 αλκοολούχος λοσιόν αλκοολούχος λοσιόν 400ml 20 

  

8 απλώστρες αλουµινίου 
απλώστρες αλουµινίου  για άπλωµα 
περίπου 18 µέτρων  µε πλαϊνά  5 

  

9 απορροφητική πετσέτα απορροφητική πετσέτα τύπου wettex No 3 100 

  

10 
απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex  15 µ 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex  15 
µέτρων περίπου σε ρολό 25 

  

11 απολυµαντικό χεριών 

απολυµαντικό χεριών µε αντλία 440 ml 
περίπου τύπου ντετόλ για χρήση µε  νερό , 
ικανό να εξουδετερώνει µικρόβια και να 
µειώνει την πιθανότητα µικροβιακής 
µόλυνσης  40 

  

12 βαµβάκι   βαµβάκι  150gr υδρόφιλο   20 

  

13 Γάντια πλαστικά 

Γάντια πλαστικά κουζίνας και γενικής 
χρήσεως µε επένδυση διάφορα µεγέθη  
ζεύγος  50 

  

14 Γάντια µιας χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 
.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί  150 

  

15 ∆ιαφανής µεµβράνη  ∆ιαφανής µεµβράνη 50m οικιακής χρήσης  10 

  

16 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 πληρεί τις 
οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για 
την χρήση που προορίζεται ( εσωτερικό 
χώρο )  10 

  

17 
Κρεµοσάπουνο για οικιακή 
χρήση για οικιακή χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για οικιακή χρήση 
1000ml περίπου µε βαλβίδα  15 

  

18 
Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων  35 

  

19 Καλαµάκια 
καλαµάκια συσκευασία 100 τεµαχίων  
σπαστά  10 

  

20 
Κοντάρι σκούπας- 
σφουγγαρίστρας  

κοντάρι σκούπας inox ανθεκτικό για 
σκούπα απλή 1,2 µ µε πλαστική 
επίστρωση  30 
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21 
κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός µονός  

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 
κοµπλέ ( κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  
χειρολαβή )  5 

  

22 Κουβάς απλός 
Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε 
στίφτη οικιακής χρήσης  10 

  

23 Κουταλάκια γλυκού κουταλάκια γλυκού πλαστικά 100 τεµ 10 

  

24 Κάδος απορριµµάτων 30 lt 
κάδος απορριµµάτων µε πετάλ 30lt 
πλαστικός  4 

  

25 Καθαριστικό φούρνου 
καθαριστικό φούρνου 500ml περίπου 
τύπου fornet  10 

  

26 Λαδόχαρτο Λαδόχαρτο 10 m  περίπου  15 

  

27 Μωροµάντιλα 
Μωροµάντιλα Υγρά πανάκια καθαρισµού   
70 µε 80τεµ περίπου  220 

  

28 Μαλακτικό ρούχων 
Μαλακτικό ρούχων 1000ml σε υγρή µορφή 
αρωµατισµένο  150 

  

29 Μανταλάκια πλαστικά µανταλάκια πλαστικά 24 τεµ  10 

  

30 Μπολάκι πλαστικό  
µπολάκια πλαστικά 50τεµ   µισού λίτρου 
περίπου  20 

  

31 Οινόπνευµα φωτιστικό οινόπνευµα φωτιστικό  430γρ περίπου  50 

  

32 Οδοντογλυφίδες Οδοντογλυφίδες ξύλινες  400 τεµ 5 

  

33 Πανάκια ξεσκονίσµατος 
Πανάκια για ξεσκόνισµα 5 τεµ µε 
χειρολαβή τύπου swiffer  10 

  

34 Παγοκυψέλες 
παγοκυψέλες  24 παγάκια  10σακουλάκια  
περίπου  10 

  

35 Ποτήρια πλαστικά 
ποτήρια πλαστικά 50 τεµαχίων κανονικά 
διάφανα 250 ml περίπου λευκά  200 

  

36 Πιατάκια πλαστικά µεγάλα πιατάκια πλαστικά µεγάλα 50 τεµαχίων  100 

  

37 Πιατάκια γλυκού µικρά 
πιατάκια πλαστικά γλυκού µικρά  50 
τεµαχίων  30 

  

38 Πιρουνάκια µικρά πιρουνάκια πλαστικά 100 τεµ 10 

  

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

  

40 Σιδερόπανο σιδερόπανα για όλες τις σιδερώστρες  5 
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41 
Σάκοι απορριµµάτων 
κανονικοί 

σάκοι απορριµµάτων κανονικοί 52χ75 cm 
µε κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων   300 

  

42 
Σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 

σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm µε 
κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων   200 

  

43 Σάκοι απορριµµάτων wc 
σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm 
περίπου πακ των 20 τεµ  250 

  

44 Σκόνη πλυντηρίου σκόνη πλυντηρίου 150 µεζούρες  περίπου  15 

  

45 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  30 

  

46 Σπρέι αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  25 
  

47 Στίφτης για µικρό κουβά 
Στίφτης κουβά για κουβά οικιακής χρήσης( 
ανταλλακτικό ) 10 

  

48 Συρµατάκι  σκευών συρµάτινο σφουγγαράκι  ( όλο σύρµα )  20 

  

49 Σφουγγάρι πιάτων 
Σφουγγάρι πιάτων µεγάλο (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 180 

  

50 Συσκευή χειροπετσέτας 
συσκευή για χειροπετσέτες ζικ ζακ  
πλαστική  4 

  

51 Σιδερώστρα 
Σιδερώστρα ατµού στενή 1,40Χ 0,40 
περίπου  3 

  

52 Σφουγγαρίστρα γίγας 
σφουγγαρίστρα gigas  τύπου wettex 
κοµπλε  100 

  

53 σακούλες φύλαξης χαλιών  
σακούλες φύλαξης χαλιών διαστάσεων  
περίπου 3 µετρ περίπου 10 

  

54 Τραπεζοµάντιλα χάρτινα Τραπεζοµάντιλα εστιατορίου 150τεµαχίων 5 

  

55 Ταµπλέτες πλυντηρίου 
ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων 28τεµ 
περίπου  50 

  

56 Υγρό γενικού καθαρισµού 
Υγρό γενικού καθαρισµού για τα λίπη 
κουζίνας  τύπου SUAZ  1000ml  80 

  

57 Υγρό στεγνωτικό πιάτων 
Υγρό στεγνωτικό 1000 ml περίπου 
πλυντηρίου πιάτων  80 

  

58 
Υγρό για καθαρισµό 
πλυντηρίου πιάτων 

Υγρό  απορρυπαντικό καθαρισµού 
πλυντηρίου πιάτων 1000 ml περίπου  220 

  

59 
Υαλοκαθαριστήρας µε 
σφουγγάρι 

Υαλοκαθαριστήρας µε σφουγγάρι 
σχήµατος Τ µε κοντάρι  επιµηκυνόµενο  
από 50 -70 εκ ο καθαριστήρας  5 
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60 Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( 
τύπου παπί )  180 

  

61 Υγρό γενικού καθαρισµού    
Υγρό γενικού καθαρισµού πατώµατος   
1000ml  περίπου  30 

  

62 Υγρό πιάτων µεγάλο  Υγρό πιάτων 4 λίτρων   45 
  

63 Υγρό πιάτων µικρό  Υγρό πιάτων 1000ml περίπου  20 

  

64 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων   17 

  

65 Υγρό τζαµιών µεσαίο  Υγρό τζαµιών 1000ml  περίπου  µε αντλία  15 

  

66 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml  10 
  

67 φιαλίδιο βουτανίου µεγάλο  φιαλίδιο βουτανίου τύπου  greco  20 

  

68 φιαλίδιο βουτανίου  µικρό  φιαλίδιο βουτανίου  190 gr 20 

  

69 φίλτρα απορροφητήρα 
φίλτρα απορροφητήρα για όλες τις 
διαστάσεις οικιακού απορροφητήρα  5 

  

70 
φακελάκι αποφρακτικής 
σκόνης 

φακελάκι αποφρακτικής σκόνης ( ψυχρό-
θερµό )  100 γραµ περίπου 12 

  

71 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων  60 

  

72 
χαρτί κουζίνας 
ρολό 1 χαρτί κουζίνας ρολό 1000 γρ    το τεµάχιο  280 

  

73 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  8 τεµ  350 

  

74 
χαρτοµάντιλα   
αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 
φύλλων περίπου  300 

  

75 χαρτοπετσέτες µικρή συσκ χαρτοπετσέτες 100 φύλλων περίπου  50 

  

76 χαρτοπετσέτες εστιατορίου 
χαρτοπετσέτες 750 τεµ εστιατορίου 
περίπου  80 

  

77 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 80 

  

78 χλωρίνη παχύρευστη  1 λί 
χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου  
αρωµατισµένη λεµόνι  30 

  

79 Υγρό γενικού καθαρισµού    
Υγρό γενικού καθαρισµού   4λιτ.  περίπου  
αρωµατισµένο  25 

  

80 Φαράσι πλαστικό   Φαράσι πλαστικό  απλό  µε λάστιχο  10 

  

81 Ξεσκονιστήρι 

Ξεσκονιστήρι µε κοντάρι επιµηκυνόµενο 
από 1σε 2 µέτρα  για καθάρισµα τοίχων 
(για αράχνες )  5 
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82 Νερό Απιονισµένο Νερό Απιονισµένο 4lt 5 

  

      ΣΥΝΟΛΟ  

  

      ΦΠΑ 23% 

  

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

  

 
 
ΟΜΑ∆Α ∆ : ΝΠ∆∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 
απολυµαντικό   δαπέδων 
κλπ τυπου ντετολ σε υγρο  

 απολυµαντικό   δαπέδων κλπ τύπου 
ντετολ σε υγρό 440 ml περίπου  για χρήση 
µε  νερό , ικανό να εξουδετερώνει 
µικρόβια και να µειώνει την πιθανότητα 
µικροβιακής µόλυνσης  55 

  

2 Γάντια µιας χρήσης 

γάντια µιας χρήσης για αντιµετώπιση 
χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών 
.µικρά - µεσαία - µεγάλα 100 ζεύγη ανά 
κουτί  60 

  

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  33 

  

5 Κουβάς απλός 
Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε 
στίφτη οικιακής χρήσης  19 

  

6 
κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός µονός  

κουβάς σφουγγαρίσµατος επαγγελµατικός 
κοµπλέ ( κουβάς , πρέσα, πλαίσιο  
χειρολαβή )  11 

  

7 
Κρεµοσάπουνο για 
επαγγελµατική  χρήση 

κρεµοσάπουνο χεριών για επαγγελµατική  
χρήση 4 λίτρων  70 

  

8 Σάκοι απορριµµάτων wc 
σάκοι απορριµµάτων wc 45x50 cm 
περίπου πακέτο των 20 τεµαχίων  250 

  

9 
Σάκοι απορριµµάτων 
κανονική µε κορδόνι 52χ75 

Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε κορδόνι 
52χ75 περίπου 10 τεµαχίων 300 

  

10 
Σάκοι απορριµµάτων 
κανονική µε κορδόνι 70χ95 

Σάκοι απορριµµάτων κανονική µε κορδόνι 
70χ95 περίπου 10 τεµαχιων  300 

  

11 
Σάκοι απορριµµάτων 
κήπου 

Σάκοι απορριµµάτων κήπου χοντρές 
85Χ110 περίπου/ κιλό   400 

  

12 Σκούπα απλή σκούπα νάιλον πυκνής ραφής µε κοντάρι  40 

  

13 Σπρεί αλάτων σπρέι αλάτων µε αντλία 750ml περίπου  100 

  

14 Σφουγγάρι πιάτων 
σφουγγάρι πιάτων  κανονικό, (  διπλό  µε 
σύρµα και σφουγγάρι ) 60 
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15 
Σφουγγαρίστρα 
επαγγελµατική 

Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική κοµπλέ 
κοντάρι κάλυκας κλπ  20 

  

16 
Σφουγγαρίστρα µικρή 
κοµπλε   Σφουγγαρίστρα απλή µε κοντάρι  35 

  

17 Υγρό γενικού καθαρισµού    
Υγρό γενικού καθαρισµού   4λιτ.  περίπου  
αρωµατισµένο  145 

  

18 Υγρό πιάτων µεγάλο  Υγρό πιάτων 4 λίτρων   32   

19 Υγρό τουαλέτας 
Υγρό τουαλέτας wc 750 ml περίπου ( 
τύπου παπι )  100 

  

20 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml  120   

21 
Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι  Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 25 

  

22 
Χαρτί κουζίνας ρολό 
500γραµ  

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ 
συσκευασία 12 τεµαχίων περίπου   90 

  

23 χαρτί υγείας  χαρτί υγείας 150 γραµ  12τεµ περίπου  450 

  

24 χαρτί υγειας ρολό  500 γραµ επαγγελµατικό  12 τεµαχίων  60 

  

25 Χλωρίνη απλή  Χλωρίνη απλή 4 λίτρων  100 
  

26 χλωρίνη παχύρευστη 4 λί χλωρίνη παχύρευστη 4 λίτρων 100   

      ΣΥΝΟΛΟ    

      ΦΠΑ 23%   

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ    

 
 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Ε : ΝΠ∆∆ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

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  30 

  

6 
απορροφητική πετσέτα 
τύπου wettex  3 µ 

απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 3  
µέτρων περίπου σε ρολό 50 
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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  26 

  

9 ∆ιαφανής µεµβράνη  
∆ιαφανής µεµβράνη 30m οικιακής 
χρήσης  14 

  

10 Κουβάς απλός 
Κουβάς πλαστικός10 λιτ περίπου  µε 
στίφτη οικιακής χρήσης  10 

  

11 
κουβάς σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικός µονός  

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

  

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 100 
τεµαχίων  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   700 

  

18 
Σάκοι απορριµµάτων 
µεγάλοι 

σάκοι απορριµµάτων µεγάλοι 70χ95cm 
µε κορδόνι περίπου 10 τεµαχίων   1300 

  

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  200 

  

24 Υγρό πιάτων µεγάλο  Υγρό πιάτων 4 λίτρων   50 
  

25 Υγρό πιάτων µικρό  Υγρό πιάτων 1000ml περίπου  26 

  

26 Υγρό τζαµιών µεγάλο Υγρό τζαµιών 4 λίτρων   50 

  

27 Υγρό τζαµιών µεσαίο  
Υγρό τζαµιών 1000ml  περίπου  µε 
αντλία  100 
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28 Υδροχλωρικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 500 ml  300 

  

29 
Φαράσι πλαστικό   µε 
κοντάρι  Φαράσι πλαστικό   µε κοντάρι 50 

  

30 
Χαρτί κουζίνας ρολό 
500γαµ  

Χαρτί κουζίνας ρολό 470-500γραµ 
περίπου   συσκευασία 12 τεµ  300 

  

31 χαρτί υγείας χαρτί υγείας 125 γραµ  40τεµ  400 

  

32 Χαρτί υγείας επαγγελµατικό  χαρτί υγείας 500 γραµ  12τεµ 50 

  

33 

χαρτοµάντιλα   αυτοκινήτου 

χαρτοµάντιλα  τύπου αυτοκινήτου 100 
φύλλων περιπου  500 

  

34 χαρτοπετσέτες εστιατορίου 
χαρτοπετσέτες 400 τεµ εστιατορίου 
περίπου  15 

  

35 Χειροπετσέτες ζικ - ζακ Χειροπετσέτες ζικ - ζακ 4000 φύλλων  50 

  

36 Χλωρίνη απλή  Χλωρίνη απλή 4 λίτρων  30 

  

37 χλωρίνη παχύρευστη  1 λί 
χλωρίνη παχύρευστη 1000 ml περίπου  
αρωµατισµένη λεµόνι  100 

  

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  100 

  

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  100 
  

43 Σκουπάκι - φαρασάκι  
Σκουπάκι φαρασάκι νεροχύτη πλαστικό 
µικρό  15 

  

44 απορροφητική πετσέτα 
απορροφητική πετσέτα τύπου wettex 
No 3 15 

  

      ΣΥΝΟΛΟ  

  

      ΦΠΑ 23% 

  

      ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

  

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                               
Θεοδοσιάδου Φωτεινή 
 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Κεϊσίδου ∆ήµητρα 
Προϊσταµένη Τµ.Προµηθειών 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Φλώρου Βασιλική 
∆/ντρια Οικονοµικής Υπηρεσίας 
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 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
Κοινοποίηση: 
-Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ» 
-Ν.Π.∆.∆. ΟΝΑΠ «Ο ΘΕΣΠΙΣ» 
-Ν.Π.∆.∆. Σχ. Επιτρ. Μονάδων α/βαθµιας Εκπαίδευσης 
-Ν.Π.∆.∆. Σχ. Επιτρ. Μονάδων β/βαθµιας Εκπαίδευσης 
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