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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

Αποφ. Δημαρχ.: 294 
 
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 15273 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2015 

 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος  διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας του Δήμου Ζηρού και των Νομικών του προσώπων»  

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος Β) 
4) Την απόφαση 194/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση διενέργειας της προμήθειας  
5) Την ανάγκη του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για την προμήθεια των 
αναφερομένων στο θέμα ειδών. 
6) Την 156/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για καθορισμό των όρων της 
διακήρυξης και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών   
7) Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 
8) Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζηρού , στον Κ.Α.: 10-6635.001 στον οποίο προβλέπεται 
πίστωση  10.000,00 ΕΥΡΩ για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, ποσού 39.867,37 ευρώ (με το Φ.Π.Α.)  με 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισμού: 
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ΟΜΑΔΑ 1: Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ/ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΔΑΠΑΝΗ : 

1 Καθαριστικό υγρό τζαμιών (750 ml) ΤΕΜ. 70 2,20 154 

2 
Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc παπί 
(750 ml) ΤΕΜ. 70 1,70 119 

3 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης (4 lt) ΤΕΜ. 70 4,10 287 

4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής με βάση 
το χλώριο (4 lt) ΤΕΜ. 70 6,00 420 

5 
Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc 
(κεζάπ) (350 ml) ΤΕΜ. 50 0,50 25 

6 Καθαριστικό για άλατα (500 ml) ΤΕΜ. 20 2,50 50 
7 Σαπούνι χεριών υγρό (4 lt) ΤΕΜ. 30 6,00 180 

8 Γάντια πλαστικά (τιμή/ζεύγος) 
 

ΤΙΜΗ/ΖΕΥΓ. 50 2,30 115 

9 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης (τιμή για 
συσκ. των 100 τεμ.) 

ΤΕΜ. 
70 5,60 392 

10 
Σακούλα απορριμμάτων γραφείου-
τουαλέτας ( συσκ. των 40 τεμ) 

ΤΕΜ. 
250 1,45 362,5 

11 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (μεσαίες) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
400 2,00 800 

12 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 
χρήσης (γίγας) ( συσκ. των 10 τεμ) 

ΤΕΜ. 
400 2,50 1000 

13 Κοντάρι ξύλινο για σκούπες ΤΕΜ. 40 1,50 60 
14 Κοντάρι  αλουμινίου (τεμ.) ΤΕΜ. 80 5,00 400 
15 Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές(τεμ.) ΤΕΜ. 20 7,50 150 

16 
Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης  
απλές (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
100 2,50 250 

17 Σκούπες (τεμ.) ΤΕΜ. 50 3,00 150 
18 Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ΤΕΜ. 20 6,00 120 

19 
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού 
ρολό 1,5 μέτρο (τιμή συσκευασίας). ΤΕΜ. 20 4,00 80 

20 
Κάδοι συλλογής απορριμμάτων 
εσωτερικού χώρου (τεμ.) 

ΤΕΜ. 
50 13,00 650 

21 Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) (τεμ.) ΤΕΜ. 50 6,00 300 
22 Πιγκάλ για wc. (τεμ.) ΤΕΜ. 20 3,50 70 

23 
Φαράσι συλλογής απορριμμάτων 
(τεμ.) 

ΤΕΜ. 
70 3,00 210 

24 Κουβάς σφουγγαρίσματος (τεμ.) 

ΤΕΜ. 

50 6,00 300 

25 Εντομοκτόνο – (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20 2,50 50 

26 Κατσαριδοκτόνο– (300 ml) (τεμ.) ΤΕΜ. 20 3,00 60 

27 
Χαρτί υγείας δίφυλλο  (τιμή για συσκ. 
12 τεμ.) ΣΥΣΚ/ΣΙΑ. 100 6,00 600 

28 Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό  ΤΕΜ. 200 3,00 600 

29 
Χειροπετσέτες από χαρτόνι ,τύπου ζικ 
– ζακ (4000 τεμ.)  ΚΙΒΩΤΙΟ 5 17,00 85 

      
   ΑΘΡΟΙΣΜΑ : 

 
8.039,08 

    Φ.Π.Α. 23 % : 1.849,08 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 

9.888,58 
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  ΟΜΑΔΑ 2:Β.  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤ Α 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
Σακούλες απορριμμάτων 80 χ 60 / Kgr 
Οι   σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης,    στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

200 1,90€ 380 

2. 
Σακούλες απορριμμάτων 80χ 110/Kgr 
Οι   σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης,    στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

200 1,90€ 380 

3. 
Σακούλες απορριμμάτων 120χ 150/Kgr 
Οι   σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης,    στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

100 1,90€ 190 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50 χ 50 / Kgr Οι   
σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές, (αυτό βιοδιασπώμενες, στις 
διαστάσεις που αναγράφονται. Πρόκειται για έναν 
ειδικό τύπο σάκου, οι οποίοι απορροφώνται από το 
περιβάλλον μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς 
εκλύσεις διοξινών και άλλων βλαβερών ουσιών. 

40 2,25€          90 

5. 

Σακούλες απορριμμάτων χρωματιστές(πράσινου 
και Ι μπλέ   χρώματος)   80X1,10/κιλό   για 
εξυπηρέτηση εθελοντικών          προγραμμάτων 
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών από  διάφορες 
κοινωνικές ομάδες και σχολεία. 

     50      

2,20€ 

    110 

6. 

Χλωρίνη κανονική 4 It / τεμ. 
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό 
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες 
τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε 
υγρή μορφή(όχι παχύρευστη). 

50 3,50€ 175 

7. 

Χλωρίνη παχύρευστη 4lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό 
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες 
τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε 
υγρή μορφή(παχύρευστη). 

50 3,50€ 175 

8. 

Υγρό  καθαρισμού  δαπέδων -γενικής χρήσης  με Ι 
άρωμα (4lt) / τεμ. 
Ρευστό    καθαριστικό,    μικροβιοκτόνο   ειδικό για 
επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος, 
χωρίς ξέβγαλμα, για την καταπολέμηση των 
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει 
σήμανση CE. 

30 4,50€ 90 

     

9. 
Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt) / τεμ. Υγρό   
κρεμοσάπουνο   χεριών   με   ουδέτερο ΡΗ, 
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, προστασία 
και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να 

50 5,00€ 250 

 διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των 
τεσσάρων(4) Ι λίτρων. Να φέρει σήμανση CE. 

   

10. 

Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό σε συσκευασία 500ml 
με Ι αντλία / τεμ. 
Υγρό   κρεμοσάπουνο   χεριών   με   ουδέτερο ΡΗ, 
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, προστασία 
και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να διατίθεται σε 
συσκευασία 500 ml με αντλία. Να φέρει σήμανση 
CE. 

      70 

1,50€ 

 
 
 
105 

11. Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ψεκαστ. 750 ml) / τεμ. 80 2,00€ 160 
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Συσκευασία 750 ml με σύστημα ψεκασμού από 
υγρό καθαριστικό για γυάλινες και λείες επιφάνειες, 
με δράση κατά της σκόνης, της βροχής και της 
ρύπανσης. 

12. 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 
600ml / Ι τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη 
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των 
χεριών. 

30 8,00€ 240 

13. 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It / 
Ι τεμ. 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη 
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των 
χεριών και χρησιμοποιείτε για την συμπλήρωση 
των δοχείων του πεδίου 11. 

       
    20 

25,00€ 

 
500 

14. 

Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750gr / τεμ. 
Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό 
για την απομάκρυνση του πουρί και των 
συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των 
μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει 
σήμανση CE. 

60 1,50€ 90 

15. 
Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt / τεμ. Ρευστό 
καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4 
λίτρα  μικροβιοκτόνο,  για  την καταπολέμηση των 
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. 

 
   50 5,00€ 

    
     250 

16. 
Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / 
Ι τεμ. 
Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για 
χρήση σε οδοστρώματα και πλακόστρωτα 

10 3,00€ 30 

17. 
Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών 
/ Ι τεμ. 
Σκούπες   επαγγελματικές   ειδικές   για   χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους. 

----------------  
25 2,40€ 60 

18. Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ. 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex, 
ειδικές 
για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες 

45 2,00€ 90 

19. 

Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι / τεμ. 
Φαράσια    πλαστικά    με    λάστιχο    και κοντάρι 
επαγγελματικής χρήσης ειδικά για χρήση από τους 
οδοκαθαριστές.  Το  κοντάρι  να είναι  μήκους 80 
εκατοστών. 

30 3,50€ 105 

20. 
Κοντάρι ξύλινο / τεμ. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για 
την εφαρμογή στις σκούπες και στις 
σφουγγαρίστρες 

10 1,20€ 12 

21. Μωρομάντηλα  συσκευασίας (( σακουλάκι  72 τεμ )     300 4 €    1200 
     

22. 

Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 
Ι εκατοστών το καθένα / τεμ. 
Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής 
αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την 
καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη 
υλικού κατά τη χρήση του. 

50 0,80€ 40 

23. 

Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού    τύπου vetex 
ή Ι παρόμοιο σε ρολό 1,5 μέτρου / τεμ. 
Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού    τύπου vetex 
ή παρόμοιο  σε  ρολό  1,5  μέτρου.   Να έχει υψηλή 
απορροφητικότητα και να στεγνώνει γρήγορα. 

30 3,00€ 90 

24. 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει 
100 Ι τεμάχια / κουτί. 
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 
μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 
20 εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν 
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε 
συσκευασία σε κουτιά που το καθένα περιέχει 100. 

20 5,60€ 112 
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Να φέρει σήμανση CE.Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά η 
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό προϊόντος, 
έτος κατασκευής και εικονόσημα  προστασίες  από  
χημικές  ουσίες και μικροοργανισμούς. 

25. 
Γάντια πλαστικά κουζίνας, το ζεύγος Γάντια 
πλαστικά κουζίνας επαγγελματικής χρήσης, ειδικά 
για την φύλαξη των χεριών από την χρήση 
απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού . 

40 2,50€ 100 

26. Συσκευή για χειροπετσέτα Ζικ Ζακ / τεμ. Συσκευή 
για χειροπετσέτα Ζικ Ζακ από πλαστικό με 
δυνατότητα     ευέλικτου     ανεφοδιασμού, γερής 
κατασκευής για απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων 
περίπου Ύψος:440 χιλιοστά, Πλάτος 330 χιλιοστά, 
Βάθος: 130 χιλιοστά. 

      20 20,00€   400     

27. 
Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 1,60 
μέτρου Ι και ανοιγμένο έως 3,00 μέτρα / τεμ. 
Κοντάρι τηλεσκοπικού αλουμινίου κλειστό 1,60 
μέτρου και ανοιγόμενο 3,00 μέτρα περίπου 

 
 
20 

15,00€ 
 
 
300 

28. Πανί καθαρισμού από μικροΐνες / τεμ. 
Πανί από     μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών 
επίπλων και άλλων σκευών γραφείου 

30 1,50€ 45 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE:  
 KAE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:    

29. 

Χαρτί κουζίνας Ρολό 
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά 
ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό 
πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα 
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα 
είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και 
τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού από 800 έως1000 
γρ. 

60 2,50 150 

30. 

Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των 
200 Ι τεμαχίων / κουτί 
Χειροπετσέτες  Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά 
προτίμηση από ανακυκλωμένο χαρτί, σε κουτιά των 
200 τεμαχίων 

150 1,00 150 

31. 

Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική 
θήκη Ι χαρτιού υγείας. 
Πρέπει να είναι μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο γκοφρέ 
από καθαρή χαρτομάζα με βάρος:500 γραμμαρίων 
+5%, μήκους ρολού 142 μέτρων +-5%. 

       
 
50 4,00€ 

    
 
200 

32. Χαρτί υγείας 40 ρολλών/τεμάχιο. 
Χαρτί   υγείας   40   ρολλών   χαρτιού   υγείας, μη 
ανακυκλωμένο,    δίφυλλο,    γκοφρέ   από καθαρή 

50 10,00€ 500 

 χαρτομάζα.    
33. Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / σετ 

Πιγκάλ (βουρτσάκι)  μπάνιου  με  βάση, πλαστικό, 
κλειστό. Να είναι σε λευκό χρώμα με λαβή. 

20 5,00€ 100 

34. 
Χαρτοδοχείο WC, με μηχανισμό ποδομοχλού για το 
άνοιγμα καπακιού και εσωτερικό πλαστικό κάδο, 
περίπου 35lt /τεμ 

       40 
10,00€ 

       400 

35. 

Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για χρήση 
από μηχανοκίνητα   σάρωθρα   -   πλυστικών 
μηχανών εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10 
λίτρων / τεμ. Ουδέτερο   αρωματικό   καθαριστικό   
δαπέδων και επιφανειών     χαμηλού     αφρισμού.     
Να είναι συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά 
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και υγιεινό 
καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για όλα τα δάπεδα 
και όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από μάρμαρο, 
γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να 
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές πλύσης και 
στέγνωσης δαπέδων για να χρησιμοποιείται στην 
πλύση πλακόστρωτων δημόσιων πεζοδρόμων   και   
να   μην   δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια 

30 12,00€ 360 
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36   Πλαστικά ποτηράκια μιας χρήσεως (συσκευασία 
των 50 τμχ)   λευκά  

    200 0,70        140 

37         Πλαστικά ποτηράκια  μεγάλα  μιας χρήσεως 
(συσκευασία των 20 τμχ)    λευκά  

    200 1 200 

38 Πλαστικά ποτηράκια  μικρά  μιας χρήσεως 
(συσκευασία των 20 τμχ)    λευκά 

   200 0,80 160 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8.129,00 
   ΦΠΑ 23% 1.869,67 
   ΣΥΝΟΛΟ 9.998,67 

 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ3:Γ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Σακούλες απορριμμάτων 80 χ 60 / Kgr 
Οι   σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης,    στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

250 1,85€ 463 

2. 

Σακούλες απορριμμάτων 80χ 110/Kgr 
Οι   σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης,    στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

250 1,85€ 463 

3. 

Σακούλες απορριμμάτων 120χ 150/Kgr 
Οι   σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης,    στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

551 1,85€ 1019 

4. 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50 χ 50 / Kgr Οι   
σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές, (ρωτοβιοδιασπώμενες, στις διαστάσεις 
που αναγράφονται. Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο 
σάκου, οι οποίοι απορροφώνται από το περιβάλλον 
μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς εκλύσεις διοξινών 
και άλλων βλαβερών ουσιών. 

150 2,25€ 338 

5. 

Σακούλες απορριμμάτων χρωματιστές(πράσινου και 
Ι μπλέ   χρώματος)   80X1,10/κιλό   για εξυπηρέτηση 
εθελοντικών          προγραμμάτων συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών από  διάφορες κοινωνικές 
ομάδες και σχολεία. 

 

2,20€ 

 

6. 

Χλωρίνη κανονική 4 It / τεμ. 
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό 
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις 
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή 
μορφή(όχι παχύρευστη). 

150 3,00€ 450 

7. 

Χλωρίνη παχύρευστη 4lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό 
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις 
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή 
μορφή(παχύρευστη). 

50 3,30€ 165 

8. 

Υγρό  καθαρισμού  δαπέδων -γενικής χρήσης  με Ι 
άρωμα (4lt) / τεμ. 
Ρευστό    καθαριστικό,    μικροβιοκτόνο   ειδικό για 
επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος, 
χωρίς ξέβγαλμα, για την καταπολέμηση των 
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει 
σήμανση CE. 

150 4,30€ 645 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

ΑΔΑ: 7ΑΛΗΩΡ0-ΚΧΥ
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9. 

Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt) / τεμ. 
Υγρό   κρεμοσάπουνο   χεριών   με   ουδέτερο ΡΗ, 
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, 
προστασία 
και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να 
διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των 
τεσσάρων(4) 
λίτρων. Να φέρει σήμανση CE. 

30 5,00€ 150 

10. 

Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό σε συσκευασία 500ml 
με Ι αντλία / τεμ. 
Υγρό   κρεμοσάπουνο   χεριών   με   ουδέτερο ΡΗ, 
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, 
προστασία 

 

1,30€ 

 

 και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να 
διατίθεται σε συσκευασία 500 ml με αντλία. Να φέρει 
σήμανση CE. 

   

11. 

Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ψεκαστ. 750 ml) / τεμ. 
Συσκευασία 750 ml με σύστημα ψεκασμού από υγρό 
καθαριστικό για γυάλινες και λείες επιφάνειες, με 
δράση κατά της σκόνης, της βροχής και της 
ρύπανσης. 

60 2,00€ 120 

12. 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 
600ml / Ι τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη 
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των 
χεριών. 

10 8,00€ 80 

13. 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It / Ι 
τεμ. 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη 
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των 
χεριών και χρησιμοποιείτε για την συμπλήρωση των 
δοχείων του πεδίου 11. 

 

25,00€ 

 

14. 

Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750gr / τεμ. 
Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό 
για την απομάκρυνση του πουρί και των 
συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των 
μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει 
σήμανση CE. 

200 1,50€ 300 

15. 

Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt / τεμ. Ρευστό 
καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4 
λίτρα  μικροβιοκτόνο,  για  την καταπολέμηση των 
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. 

 
5,00€ 

 

16. 

Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / Ι 
τεμ. 
Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για 
χρήση σε οδοστρώματα και πλακόστρωτα 

200 3,00€ 600 

17. 

Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών / 
Ι τεμ. 
Σκούπες   επαγγελματικές   ειδικές   για   χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους. 

50 2,40€ 120 

18. Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ. 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex, 
ειδικές 
για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες 

100 2,00€ 200 

19. 

Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι / τεμ. 
Φαράσια    πλαστικά    με    λάστιχο    και κοντάρι 
επαγγελματικής χρήσης ειδικά για χρήση από τους 
οδοκαθαριστές.  Το  κοντάρι  να είναι  μήκους 80 
εκατοστών. 

50 3,50€ 175 

20. 

Κοντάρι ξύλινο / τεμ. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για 
την εφαρμογή στις σκούπες και στις 
σφουγγαρίστρες 

250 1,20€ 300 

21. Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι / τεμ. 
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι για εξωτερική 
χρήση(καθαρισμός πεζοδρομίων, δρόμων κ.λ.π).. 

 4,00€  

ΑΔΑ: 7ΑΛΗΩΡ0-ΚΧΥ
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A/A ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

22. 

Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 Ι 
εκατοστών το καθένα / τεμ. 
Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής 
αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την 
καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη 
υλικού κατά τη χρήση του. 

50 0,80€ 40 

23. 

Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού    τύπου vetex ή 
Ι παρόμοιο σε ρολό 1,5 μέτρου / τεμ. Απορροφητική 
πετσέτα καθαρισμού    τύπου vetex ή παρόμοιο  σε  
ρολό  1,5  μέτρου.   Να έχει υψηλή 
απορροφητικότητα και να στεγνώνει γρήγορα. 

20 3,00€ 60 

24. 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει 
100 Ι τεμάχια / κουτί. 
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 
μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 
20 εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν 
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε 
συσκευασία σε κουτιά που το καθένα περιέχει 100. 
Να φέρει σήμανση CE.Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά η 
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό προϊόντος, 
έτος κατασκευής και εικονόσημα  προστασίες  από  
χημικές  ουσίες και μικροοργανισμούς. 

40 5,60€ 224 

25. 

Γάντια πλαστικά κουζίνας, το ζεύγος Γάντια 
πλαστικά κουζίνας επαγγελματικής χρήσης, ειδικά 
για την φύλαξη των χεριών από την χρήση 
απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού . 

50 2,30€ 115 

26. Συσκευή για χειροπετσέτα Ζικ Ζακ / τεμ. Συσκευή για 
χειροπετσέτα Ζικ Ζακ από πλαστικό με δυνατότητα     
ευέλικτου     ανεφοδιασμού, γερής κατασκευής για 
απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων περίπου 
Ύψος:440 χιλιοστά, Πλάτος 330 χιλιοστά, Βάθος: 130 
χιλιοστά. 

 20,00€  

27. 

Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 1,60 
μέτρου Ι και ανοιγμένο έως 3,00 μέτρα / τεμ. Κοντάρι 
τηλεσκοπικού αλουμινίου κλειστό 1,60 μέτρου και 
ανοιγόμενο 3,00 μέτρα περίπου 

 
15,00€ 

 

28. Πανί καθαρισμού από μικροΐνες / τεμ. 
Πανί από     μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών 
επίπλων και άλλων σκευών γραφείου 

50 1,50€ 75 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE:  
 KAE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:    

29. 

Χαρτί κουζίνας Ρολό 
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά 
ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό 
πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα 
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα 
είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και 
τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού από 800 έως1000 
γρ. 

200 2,50 500 

30. 

Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των 
200 Ι τεμαχίων / κουτί 
Χειροπετσέτες  Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά προτίμηση 
από ανακυκλωμένο χαρτί, σε κουτιά των 200 
τεμαχίων 

300 1,00 300 

31. 

Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική 
θήκη Ι χαρτιού υγείας. 
Πρέπει να είναι μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο γκοφρέ 
από καθαρή χαρτομάζα με βάρος:500 γραμμαρίων +-
5%, μήκους ρολού 142 μέτρων +-5%. 

 

4,00€ 

 

32. 

Χαρτί υγείας 40 ρολλών/τεμάχιο. 
Χαρτί   υγείας   40   ρολλών   χαρτιού   υγείας, μη 
ανακυκλωμένο,    δίφυλλο,    γκοφρέ   από καθαρή 
χαρτομάζα. 

47 10,00€ 470 

33. Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / σετ 30 5,00€ 150 

ΑΔΑ: 7ΑΛΗΩΡ0-ΚΧΥ
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Πιγκάλ (βουρτσάκι)  μπάνιου  με  βάση, πλαστικό, 
κλειστό. Να είναι σε λευκό χρώμα με λαβή. 

34. Χαρτοδοχείο WC,   με μηχανισμό ποδομοχλού για το 
Ι άνοιγμα καπακιού  και εσωτερικό πλαστικό κάδο, 

 10,00€  

 περίπου 35lt /τεμ    

35. 

Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για χρήση 
από μηχανοκίνητα   σάρωθρα   -   πλυστικών 
μηχανών εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10 
λίτρων / τεμ. Ουδέτερο   αρωματικό   καθαριστικό   
δαπέδων και επιφανειών     χαμηλού     αφρισμού.     
Να είναι συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά 
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και υγιεινό 
καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για όλα τα δάπεδα 
και όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από μάρμαρο, 
γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να 
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές πλύσης και 
στέγνωσης δαπέδων για να χρησιμοποιείται στην 
πλύση πλακόστρωτων δημόσιων πεζοδρόμων   και   
να   μην   δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια 

50 12,00€ 600 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE  
   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8122 
   ΦΠΑ 23% 1868,06 
   ΣΥΝΟΛΟ 9.990,06 

 
 
 

 ΟΜΑΔΑ4:Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

Σακούλες απορριμμάτων 80 χ 60 / Kgr 
Οι   σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης,    στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

250 1,85€ 463 

2. 

Σακούλες απορριμμάτων 80χ 110/Kgr 
Οι   σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης,    στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

250 1,85€ 463 

3. 

Σακούλες απορριμμάτων 120χ 150/Kgr 
Οι   σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές βαριάς χρήσης,    στις διαστάσεις που 
αναγράφονται. 

551 1,85€ 1019 

4 

Σακούλες απορριμμάτων γραφείου 50 χ 50 / Kgr Οι   
σακούλες   απορριμμάτων   πρέπει   να είναι 
πλαστικές, (ρωτοβιοδιασπώμενες, στις διαστάσεις 
που αναγράφονται. Πρόκειται για έναν ειδικό τύπο 
σάκου, οι οποίοι απορροφώνται από το περιβάλλον 
μετατρεπόμενοι σε λίπασμα χωρίς εκλύσεις διοξινών 
και άλλων βλαβερών ουσιών. 

150 2,25€ 338 

5. 

Σακούλες απορριμμάτων χρωματιστές(πράσινου και 
μπλέ   χρώματος)   80X1,10/κιλό   για εξυπηρέτηση 

εθελοντικών          προγραμμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων 
υλικών από  διάφορες κοινωνικές ομάδες και σχολεία. 

 
2,20€ 

 

6. 

Χλωρίνη κανονική 4 It / τεμ. 
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό 
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις 
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή 
μορφή(όχι παχύρευστη). 

150 3,00€ 450 

7. 
Χλωρίνη παχύρευστη 4lt / τεμ. 
Λευκαντικό, καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό 
για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις 

50 3,30€ 165 

ΑΔΑ: 7ΑΛΗΩΡ0-ΚΧΥ
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εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή 
μορφή(παχύρευστη). 

8. 

Υγρό  καθαρισμού  δαπέδων -γενικής χρήσης  με Ι 
άρωμα (4lt) / τεμ. 
Ρευστό    καθαριστικό,    μικροβιοκτόνο   ειδικό για 
επαγγελματίες, ισχυρό για να καθαρίζει σε βάθος, 
χωρίς ξέβγαλμα, για την καταπολέμηση των 
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να φέρει 
σήμανση CE. 

150 4,30€ 645 

Α/Α ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

9. 

Κρεμοσάπουνο χεριών (4lt) / τεμ. 
Υγρό   κρεμοσάπουνο   χεριών   με   ουδέτερο ΡΗ, 
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, 
προστασία 
και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να 
διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των 
τεσσάρων(4) 
λίτρων. Να φέρει σήμανση CE. 

30 5,00€ 150 

10. 

Κρεμοσάπουνο χεριών υγρό σε συσκευασία 500ml 
με Ι αντλία / τεμ. 
Υγρό   κρεμοσάπουνο   χεριών   με   ουδέτερο ΡΗ, 
κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, 
προστασία 

 

1,30€ 

 

 και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να 
διατίθεται σε συσκευασία 500 ml με αντλία. Να φέρει 
σήμανση CE. 

   

11. 

Υγρό καθαρισμού τζαμιών (ψεκαστ. 750 ml) / τεμ. 
Συσκευασία 750 ml με σύστημα ψεκασμού από υγρό 
καθαριστικό για γυάλινες και λείες επιφάνειες, με 
δράση κατά της σκόνης, της βροχής και της 
ρύπανσης. 

60 2,00€ 120 

12. 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 
600ml / Ι τεμ. με αντλία 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη 
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των 
χεριών. 

10 8,00€ 80 

13. 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 4 It / Ι 
τεμ. 
Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη 
μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των 
χεριών και χρησιμοποιείτε για την συμπλήρωση των 
δοχείων του πεδίου 11. 

 

25,00€ 

 

14. 

Καθαριστικό λεκάνης (παπί) 750gr / τεμ. 
Καθαριστικό λεκάνης, μη διαβρωτικό, όξινο, ειδικό 
για την απομάκρυνση του πουρί και των 
συσσωρεμένων αλάτων, για την καταπολέμηση των 
μικροβίων και των δυσάρεστων οσμών. Να φέρει 
σήμανση CE. 

200 1,50€ 300 

15. 

Υγρό καθαριστικό πιάτων 4lt / τεμ. Ρευστό 
καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4 
λίτρα  μικροβιοκτόνο,  για  την καταπολέμηση των 
μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. 

 
5,00€ 

 

16. 

Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / Ι 
τεμ. 
Σκούπες επαγγελματικές ενισχυμένες ειδικές για 
χρήση σε οδοστρώματα και πλακόστρωτα 

200 3,00€ 600 

17. 

Σκούπες εσωτερικού χώρου με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών / 
Ι τεμ. 
Σκούπες   επαγγελματικές   ειδικές   για   χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους. 

50 2,40€ 120 

18. Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ. 
Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex, 
ειδικές 
για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες 

100 2,00€ 200 

19. 

Φαράσια πλαστικά με λάστιχο και κοντάρι / τεμ. 
Φαράσια    πλαστικά    με    λάστιχο    και κοντάρι 
επαγγελματικής χρήσης ειδικά για χρήση από τους 
οδοκαθαριστές.  Το  κοντάρι  να είναι  μήκους 80 

50 3,50€ 175 
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εκατοστών. 

20. 

Κοντάρι ξύλινο / τεμ. 
Κοντάρι ξύλινο μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για 
την εφαρμογή στις σκούπες και στις 
σφουγγαρίστρες 

250 1,20€ 300 

21. Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι / τεμ. 
Σκούπα χόρτου με ξύλινο κοντάρι για εξωτερική 
χρήση(καθαρισμός πεζοδρομίων, δρόμων κ.λ.π).. 

 4,00€  

A/A ΕΙΔΟΣ με περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

22. 

Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών διάστασης 15X10 Ι 
εκατοστών το καθένα / τεμ. 
Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών εξαιρετικής 
αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την 
καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη 
υλικού κατά τη χρήση του. 

50 0,80€ 40 

23. 

Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού    τύπου vetex ή 
Ι παρόμοιο σε ρολό 1,5 μέτρου / τεμ. Απορροφητική 
πετσέτα καθαρισμού    τύπου vetex ή παρόμοιο  σε  
ρολό  1,5  μέτρου.   Να έχει υψηλή 
απορροφητικότητα και να στεγνώνει γρήγορα. 

20 3,00€ 60 

24. 

Γάντια ελαστικά μιας χρήσης σε κουτί που περιέχει 
100 Ι τεμάχια / κουτί. 
Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 
μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 
20 εκατοστά. Κατασκευή από νιτρίλιο. Δεν έχουν 
σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε 
συσκευασία σε κουτιά που το καθένα περιέχει 100. 
Να φέρει σήμανση CE.Μεγέθη L-XL. Εξωτερικά η 
κάθε συσκευασία να αναγράφει κωδικό προϊόντος, 
έτος κατασκευής και εικονόσημα  προστασίες  από  
χημικές  ουσίες και μικροοργανισμούς. 

40 5,60€ 224 

25. 

Γάντια πλαστικά κουζίνας, το ζεύγος Γάντια 
πλαστικά κουζίνας επαγγελματικής χρήσης, ειδικά 
για την φύλαξη των χεριών από την χρήση 
απορρυπαντικών και υγρών καθαρισμού . 

50 2,30€ 115 

26. Συσκευή για χειροπετσέτα Ζικ Ζακ / τεμ. Συσκευή για 
χειροπετσέτα Ζικ Ζακ από πλαστικό με δυνατότητα     
ευέλικτου     ανεφοδιασμού, γερής κατασκευής για 
απαιτητικούς χώρους. Διαστάσεων περίπου 
Ύψος:440 χιλιοστά, Πλάτος 330 χιλιοστά, Βάθος: 130 
χιλιοστά. 

 20,00€  

27. 

Κοντάρι τηλεσκοπικό αλουμινίου, κλειστό 1,60 
μέτρου Ι και ανοιγμένο έως 3,00 μέτρα / τεμ. Κοντάρι 
τηλεσκοπικού αλουμινίου κλειστό 1,60 μέτρου και 
ανοιγόμενο 3,00 μέτρα περίπου 

 
15,00€ 

 

28. Πανί καθαρισμού από μικροΐνες / τεμ. 
Πανί από     μικροΐνες για καθαρισμό επιφανειών 
επίπλων και άλλων σκευών γραφείου 

50 1,50€ 75 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE:  
 KAE ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:    

29. 

Χαρτί κουζίνας Ρολό 
Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά 
ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό 
πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα 
αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα 
είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και 
τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού από 800 έως1000 
γρ. 

200 2,50 500 

30. 

Χειροπετσέτες Ζικ-Ζακ οικολογικές σε κουτιά των 
200 Ι τεμαχίων / κουτί 
Χειροπετσέτες  Ζικ-Ζακ οικολογικές, κατά προτίμηση 
από ανακυκλωμένο χαρτί, σε κουτιά των 200 
τεμαχίων 

300 1,00 300 

31. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο για επαγγελματική 
θήκη Ι χαρτιού υγείας. 

 4,00€  
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Πρέπει να είναι μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο γκοφρέ 
από καθαρή χαρτομάζα με βάρος:500 γραμμαρίων +-
5%, μήκους ρολού 142 μέτρων +-5%. 

32. 

Χαρτί υγείας 40 ρολλών/τεμάχιο. 
Χαρτί   υγείας   40   ρολλών   χαρτιού   υγείας, μη 
ανακυκλωμένο,    δίφυλλο,    γκοφρέ   από καθαρή 
χαρτομάζα. 

47 10,00€ 470 

33. Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση / σετ 
Πιγκάλ (βουρτσάκι)  μπάνιου  με  βάση, πλαστικό, 
κλειστό. Να είναι σε λευκό χρώμα με λαβή. 

30 5,00€ 150 

34. Χαρτοδοχείο WC,   με μηχανισμό ποδομοχλού για το 
Ι άνοιγμα καπακιού  και εσωτερικό πλαστικό κάδο, 

 10,00€  

 περίπου 35lt /τεμ    

35. 

Καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών για χρήση 
από μηχανοκίνητα   σάρωθρα   -   πλυστικών 
μηχανών εξωτερικού χώρου σε συσκευασία 10 
λίτρων / τεμ. Ουδέτερο   αρωματικό   καθαριστικό   
δαπέδων και επιφανειών     χαμηλού     αφρισμού.     
Να είναι συμπυκνωμένο με ειδικά ενισχυτικά 
καθαρισμού για εύκολο, γρήγορο και υγιεινό 
καθαρισμό. Να είναι κατάλληλο για όλα τα δάπεδα 
και όλες τις πλενόμενες επιφάνειες από μάρμαρο, 
γρανίτη, μωσαϊκό. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να 
είναι κατάλληλο για αυτόματες μηχανές πλύσης και 
στέγνωσης δαπέδων για να χρησιμοποιείται στην 
πλύση πλακόστρωτων δημόσιων πεζοδρόμων   και   
να   μην   δημιουργεί ολισθηρή επιφάνεια 

50 12,00€ 600 

   ΑΘΡΟΙΣΜΑ KAE  
   ΑΘΡΟΙΣΜΑ 8122 
   ΦΠΑ 23% 1868,06 
   ΣΥΝΟΛΟ 9.990,06 
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  Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής κάτωθι : 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/11/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στο 
Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ζηρού στην Φιλιππιάδα, ΠΛ. Γεννηματά, 
Τ.Κ.:48200, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για  το  σύνολο του 
διαγωνισμού. Απόρριψη ενός  ή περισσοτέρων  ομάδων   επιφέρει αυτόματα την 
απόρριψη της προσφοράς στο σύνολό της. Η κατακύρωση θα γίνει στον 
προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του διαγωνισμού, δηλ. στο 
σύνολο όλων των ομάδων.  

 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς 

και οι ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 

που περιγράφονται ως άνω και να πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του 
ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με την από 24/9/2015 μελέτη του Δήμου Ζηρού. 

 
 
Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού 

επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού και θα αποδεικνύει την εγγραφή του καθώς 
και την δραστηριότητά του  σε αυτό. 

 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του 

άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και 
ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

 
 Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο. 
 
 Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει 

τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 
 

 
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  
διαγωνισμών έως του ποσού των 60.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α (απόφ. Οικονομικής 
επιτροπής 110/2014) στον τόπο και κατά την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στη διακήρυξη, 
ήτοι έως και την 30/11/2015 και ώρα 10 π.μ.. 
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά (ή με courier) με συστημένο – 
σφραγισμένο φάκελο ή να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του   Δήμου Ζηρού στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  Δήμος Ζηρού, Πλ. Γεννηματά, Τ.Κ.: 48200, Φιλιππιάδα. Η προθεσμία για τη 
παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά (ή με 
courier) ή που κατατίθενται αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο λήγει την  30/11/2015 και ώρα 10 
π.μ.. 
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Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου 
Προσφοράς τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Ο 
διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, 
έστω και ανωτέρας βίας (περιλαμβανομένων προβλημάτων από τη διαδικασία 
εκτελωνισμού, κ.τ.λ.) που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη 
προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο. Έξω από αυτόν θα 
αναγράφονται ευκρινώς και με κεφαλαία γράμματα: 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, ΤΗΣ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ» 

   Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
 Ο αριθμός της διακήρυξης. 

Το αντικείμενο της προμήθειας. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά . 
 Μέσα σε ιδιαίτερα σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη 
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς.  
Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" καθώς και 
τα λοιπά στοιχεία του εξωτερικού φακέλου θα έχει  τοποθετηθεί σε ένα αντίγραφο τα 
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα πρέπει φέρουν υποχρεωτικά και  τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Όλα τα 
έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και οι 
προσφορές πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση. 
Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις 
καθιστούν ασαφής απορρίπτονται. 
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους  διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους  
εκπροσώπους τους.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης.  
Τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, τα Δικαστήρια 
όλων των βαθμών κλπ., ως ορίζεται στο αρ. 1 του Ν.4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως γίνονται δεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά φωτοαντίγραφα κατά τα  οριζόμενα 
στον. Ν.4250/2014. 
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 Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη 

διεύθυνση Δημαρχείο Φιλιππιάδας, Πλ. Γεννηματά, 1ος Όροφος, Γραφείο 
Πρωτοκόλλου, μέχρι την 30/11/2015 και ώρα 10.00 π.μ.. 

 
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό 

διάστημα 180 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
 Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη 

 τιμή στο σύνολο του διαγωνισμού. 
 
 Τόπος και τρόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται 

τμηματικά, κατόπιν αιτήματος Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες της 
εντός των ορίων του Δήμου Ζηρού και συγκεκριμένα στον τόπο που θα 
υποδείξει η Υπηρεσία. Θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά από 
την παράδοση των ειδών. Μετά από την παραλαβή των υπό προμήθεια 
ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των 
νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από 
την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Ζηρού 
υποχρεούται να εξοφλήσει τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) 
ημερών (Π.Δ. 166/2003). 
Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποσοτική 
παραλαβή των εφοδίων  από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του 
Δήμου. Κατά την παραλαβή αυτή, μπορεί να παρευρίσκεται και 
εκπρόσωπος του προμηθευτή, ο οποίος θα υπογράψει το πρωτόκολλο 
παραλαβής. Κάθε φθορά αναφέρεται στο πρωτόκολλο. Η επιτροπή αυτή 
καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα 
συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια 
και τη συγγραφή υποχρεώσεων. 
Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει μετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
 
 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει, ότι 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν 
φορολογικές εκκρεμότητες. 

 
 Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων, καθώς και των εργαζομένων τους 
κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θ’ αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση 
του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
κι όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. 
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 Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η 
κράτηση για φόρο      εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το 
Δήμο. 

 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως καθορίζεται σε 5% επί της 

συνολικής αξίας της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α., παρέχεται δε με 
εγγυητική επιστολή, κατά τα λοιπά ως το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον 
ανάδοχο της προμήθειας μετά από την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, 
συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Γίνονται δεκτές κι εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων. 
 

 Ο προσφέρων θα δηλώνει με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 
αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών 
σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και την Διακήρυξη. 

 
  Οι  συμβάσεις   οι οποίες θα προκύψουν από τον διαγωνισμό θα έχουν 

διάρκεια ενός  έτους με δυνατότητα 3μηνης παράτασης έπειτα από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εάν δεν  έχει εξαντληθεί το 
χρηματικό ποσό της σύμβασης.  

 
 Ο Δήμος Ζηρού και τα ΝΠΔΔ τα οποία συμμετέχουν στο διαγωνισμό 

δεν είναι υποχρεωμένοι να εξαντλήσουν τις ποσότητες που 
αναγράφονται στη  μελέτη. 

 
 
 Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
 Τα έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών στα σημεία 

παράδοσης βαρύνουν τον μειοδότη - προμηθευτή. 
 

 Να αναρτηθεί στο διαδυκτιακό τόπο του Δήμου Ζηρού 
http://www.dimoszirou.gr 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ  

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

  
 
 

 
  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΕΤΟΣ : 2016 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α   
Ε Ι Δ Ω Ν  

Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Α Ι  
Ε Υ Π Ρ Ε Π Ι Σ Μ Ο Υ   

 
 
 
 
 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 32.412,49 ευρώ 
 

 Φ. Π. Α. 23 %          : 7.454,88 ευρώ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 39.867,37 ευρώ 
 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΑΛΗΩΡ0-ΚΧΥ



 

 20 

 
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

           
          ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 
Προκειμένου ο Δήμος, να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζηρού, του 
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζηρού, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Ζηρού και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Ζηρού  σε είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, σε είδη όπως (χαρτικά, 
καθαριστικά, εντομοκτόνα και ειδικά καθαριστικά χημικά για πλύση απορριμματοφόρων) 
θα προβεί στην προμήθεια των σχετικών ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια για ένα έτος ανέρχεται στο 
ποσό των 39.867,37 € (με Φ.Π.Α 23%) και θα αντιμετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ζηρού,  (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ) στους Κ.Α.  

        
Φιλιππιάδα,  24/09/2015 

              
 
 
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο  συντάξας  
 
 

Μήτσης Χρήστος 
Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός 

Ελέγχθηκε 
Η Προϊσταμένη  

 
 

Ιωάννου Δήμητρα 
 

ΠΕ Γεωπόνων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  

 
 

1. Καθαριστικό υγρό τζαμιών  με σύστημα ψεκασμού. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 
0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 
6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά 
το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες 
ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. Να φέρει σήμανση CE & να 
είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Καθαριστικό υγρό τζαμιών  με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό τζαμιών. Να 
διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. 

3. αθαριστικό υγρό λεκάνης wc κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 
ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

4. Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο 
από  5%, φωσφορικά άλατα 5 - 15 % . Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική 
των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και 
οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.   

5. Απολυμαντικό παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο (διάλυμα 
υποχλωριώδες νατρίου 3,5 - 5%) -τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο 
συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, 
ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5% .Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με 
οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος  / 5 μέρη νερού) και 
χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   

6. Απολυμαντικό υγρό λεκάνης wc, διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 %  συσκ. 350 ml. 
Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που 
δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Καθαριστικό ειδών μπάνιου για άλατα (βάνες ,μπαταρίες κτλ)  για ανοξείδωτες 
επιφάνειες  συσκ. 500 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 
89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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8. Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sodium 
chloride, θειικό άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, cocoamide DEA, DMDM 
hydrantoin, άρωμα , κιτρικό οξύ . Συσκευασία 500 ml με αντλία. 

9. Σαπούνι χεριών υγρό με τις παραπάνω προδιαγραφές για το υγρό χεριών . Να 
διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων.  

10. Γάντια πλαστικά κουζίνας εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε 
διάφορα χρώματα. 

11. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης. Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή  
μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. 
Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία κουτιά ανά 
100 . Να φέρει σήμανση CE . 

12. Σακούλα απορριμμάτων γραφείου- τουαλέτας σε συσκευασία των 40 τεμαχίων 
διαστάσεων 45Χ60 εκ. σε διάφορα χρώματα.  

13. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (μεσαίες) ενδεικτικών διαστάσεων 55 Χ 75 
εκ , σε πακέτα των 10 τεμαχίων.  

14. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήσης (γίγας) ενδεικτικών διαστάσεων 80 Χ 1,05 
εκ ,  ενδεικτικού χρώματος μαύρου σε πακέτα των 10 τεμαχίων. 

15. Κοντάρι για σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αλουμινίου, διαστάσεις 1,30 μέτρα 
16. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές αντιβακτηριδιακές , βάρους περίπου 400 γρ.. θα 

πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι  που έχει επιλεγεί. 
17. Σφουγγαρίστρες οικιακής χρήσης απλές. θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το 

κοντάρι  που έχει επιλεγεί. 
18. Σκούπες με βούρτσα βιδωτή μέτριας σκληρότητας. Τα ανταλλακτικά  θα πρέπει να 

εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι INOX που έχει επιλεγεί. 
19. Σκούπα χορταρένια με κοντάρι ξύλινο. 
20. Κάδοι συλλογής απορριμμάτων εσωτερικού χώρου, 50 λίτρων πλαστικοί με 

μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού.  
21. Κάδοι χαρτιών υγείας  (wc) 35 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το 

άνοιγμα του καπακιού.   
22. Σετ πιγκάλ (βουρτσάκι) μπάνιου με βάση, πλαστικό κλειστό. Να είναι σε χρώμα 

λευκό. 
23. Φαράσι συλλογής απορριμμάτων  πλαστικό με εργονομικό βραχίονα .  
24. Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με χερούλι για την μεταφορά του και 

αποσπώμενο εξάρτημα για το στύψιμο της σφουγγαρίστρας.  
25. Εντομοκτόνο ,να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά 

προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται σε εύχρηστη και 
ασφαλή συσκευασία 300 ml, να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε για 
τη χρήση που προορίζεται (εσωτερικού χώρου).  

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

27. Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό απαλό ποιότητας Α, χρώματος λευκό, βάρους 
τουλάχιστον περίπου 175 γρ. /ρολό (σε συσκευασίες των 12 τεμ.) 

28. Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματική συσκευασία  βάρους περίπου 800 γρ. / ρολό , &  
απορροφητικό. 

29. Χειροπετσέτες σε κιτίο από χαρτόνι,  τύπου Ζικ – Ζακ , κατά προτίμηση από 
ανακυκλωμένο χαρτί, 4000 τεμ./ κιβώτιο. 
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Για τα λοιπά υλικά ισχύει ότι αναγράφεται στη μελέτη στη στήλη η οποία αφορά το είδος. 

 
                                  Φιλιππιάδα, 24/09/2015 
 

 
 

 
 
 

                                   
 

 
 

 
 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ο  συντάξας  
 
 

Μήτσης Χρήστος 
Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός 
 

Ελέγχθηκε 
Η Προϊσταμένη  

 
 

Ιωάννου Δήμητρα 
ΠΕ Γεωπόνων 
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