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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Ε Κ Θ Ε Σ Η

   Η  μελέτη  αυτή  αφορά  την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και   ευπρεπισμού  των
υπηρεσιών του Δήμου  των    βρεφονηπιακών    σταθμών    του  Δήμου και την Διεύθυνση
Περιβάλλοντος του Δήμου  για  το   οικ. Έτος  2018-2019

   Ο   προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 59.166,17 € μαζί με το Φ.Π.Α.
24%, από το οποίο θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου  για τις υπηρεσίες του Δήμου , τους
βρεφονηπιακούς  σταθμούς   &  τμημάτων  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος   με  τίτλο  “
Προμήθεια  ειδών  καθαριότητος  &  ευπρεπισμού  για  τις  Υπηρεσίες  του  Δήμου  ,τους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος” και  θα βαρύνει για μεν τις
υπηρεσίες του Δήμου τον Κ.Α : 10.6634 με ποσόν 13.991,95 € , για δε τους βρεφονηπιακούς
σταθμούς  τον  ΚΑ  :  15.6634.0001  με  ποσόν  24.183,55 € και  για  την  Διεύθυνση
Περιβάλλοντος τον  ΚΑ 20.6633.0001  με  ποσόν  3.999,62  € ,  τον  ΚΑ 20.6634.0002 με
ποσόν 1.999,45 €   & τον ΚΑ 20.6634.0009  με ποσόν  14.991,60 €  του προϋπολογισμού
του Δήμου του οικ. Έτους 2018- 2019.

                                                Αγ. Ανάργυροι  6-6-2018

                                                       Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                                          
                                                                                       
                                                      ΖΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                                   
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Όλα  τα  υλικά  θα  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  υψηλής  αντοχής  και,  να
πληρούν  τις  παρακάτω  προδιαγραφές :  

- Χαρτί κουζίνας, ρολό βάρους 1 κιλού, πρώτης ποιότητας, υδατοδιαλυτό, από 
- καθαρή χαρτόμαζα.  
-
- Χαρτί  υγείας,  συσκευασίας  40  ρολών  βάρους  116,5  γραμμαρίων  ανά  ρολό,

πρώτης ποιότητας, υδατοδιαλυτό, από καθαρή χαρτόμαζα. 
- Χαρτομάντηλα, αυτοκινήτου σε χάρτινη συσκευασία των 80 τεμαχίων, πρώτης

ποιότητας, υδατοδιαλυτά, από καθαρή χαρτόμαζα.  
- Χαρτοπετσέτες, λευκές σε πλαστική διάφανη συσκευασία των 80-100 τεμαχίων,

πρώτης ποιότητας υδατοδιαλυτές, από καθαρή χαρτόμαζα.  
- Χειροπετσέτες μιας χρήσης, δίφυλλη  , λευκού χρώματος, πρώτης ποιότητας,

συσκευασία 20x200 τεμαχίων  
- Χειροπετσέτες ρολό γκοφρέ 500 γρ  συσκ. 12τεμαχίων 
- Ρολό αλλαγής ιατρικό συσκ. 1 κλ 
- Χαρτοβάμβακας δίφυλλος, λευκού χρώματος, πρώτης ποιότητας. συσκευασίας

50 τεμαχίων 
- Υγρό  γενικού  καθαρισμού  δαπέδων –  επιφανειών,  συμπυκνωμένο

βιοδιασπώμενο, φιλικό προς το δέρμα και τα υλικά, σε πλαστική συσκευασία 4
λίτρων 

- Υγρό  καθαρισμού  μπάνιου,  συμπυκνωμένο  βιοδιασπώμενο,  φιλικό  προς  το
δέρμα, σε πλαστική συσκευασία 1 λίτρου  

- Κρέμα καθαρισμού παχύρευστη, φιλική προς το δέρμα, δεν χαράζει τις
-  επιφάνειες, σε πλαστική συσκευασία 500 ml,  



- Χλωρίνη παχύρευστη  τύπου Klinex γενικής χρήσης σε πλαστική συσκευασία 4
λίτρων, συμπυκνωμένο, βιοδιασπώμενο, φιλικό προς το περιβάλλον  

- Υγρό καθαρισμού, (παπί) για τη λεκάνη της τουαλέτας σε συσκευασία 750 ml,
- Υγρό  καθαρισμού  τζαμιών βιοδιασπώμενο,  φιλικό  προς  το  δέρμα  και  τις

επιφάνειες,τύπου ΑΖΑΧ   συσκ. 750 ml  
- Υγρό καθαρισμού τζαμιών  συσκ. 5 lt βιοδιασπώμενο  τύπου  ΑΖΑΧ  
- Υγρό καθαρισμού αλάτων  συσκ. 4 lt φιλικό προς το δέρμα και τις επιφάνειες
- Καθαριστικό φούρνων, ισχυρό καθαριστικό για καμένα λίπη, σε συσκευασία 1

λίτρου 
- Πετσέτα  τύπου  wettex Νο  4,  αρίστης  ποιότητας  και  όχι  κακέκτυπο  μη

ανταποκρινόμενο στην εξειδικευμένη χρήση που προορίζεται. 
- Υγρό καθαρισμού αλάτων, άοσμο, συμπυκνωμένο βιοδιασπώμενο, φιλικό προς

το δέρμα και τα υλικά, σε πλαστική συσκευασία 1 λίτρου.  
- Γάντια ζεύγος  πλαστικά  τύπου  vileda,  αρίστης  ποιότητας,  κατάλληλα  για

ανθεκτική χρήση σε βαρέως τύπου εργασίες (χώροι κουζίνας και λουτρών)  
- Υγρό  πλυντηρίου  πιάτων   σε  συσκευασία  23  kg,  συμπυκνωμένο  με

αποσκληρυντική δράση  
- Αλάτι  πλυντηρίου πιάτων   πλαστική συσκευασία 2,5 kg  
- Υγρό  σαπούνι  λάντζας,  συμπυκνωμένο,  φιλικό  προς  το  δέρμα,  σε  πλαστική

συσκευασία 4 λίτρων   
- Ταμπλέτες οικιακού πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία 40 τεμαχίων   
- Απορρυπαντικό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων, σε συσκευασία 22 κιλών,

συμπυκνωμένο, με αποσκληρυντική δράση, το οποίο να διασφαλίζει καθαριότητα
και  υγιεινή  και  να  απλοποιεί  τη  διαδικασία  καθαρισμού,  φιλικό  προς  το
περιβάλλον, 

- Γιαλλιστικό επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων, σε πλαστική συσκευασία 20
κιλών υψηλής συμπύκνωσης,  φιλικό προς το περιβάλλον (βιοδιασπώμενο) 

- Σφουγγάρι κουζίνας  με σύρμα  μεγάλο τύπου scoth- brite 
- Συρματοσφουγγαράκια inox  τύπου vileda, βάρους 60 γραμμαρίων 
- Σκόνη  πλυντηρίου  ρούχων συμπυκνωμένη  με  κόκκους  και  συστατικά  που

προστατεύουν τις ίνες, σε πλαστική σακούλα συσκευασίας 25 κιλών,  
- Μαλακτικό ρούχων, με ειδική σύνθεση που μαλακώνει  τις  ίνες,  σε πλαστική

συσκευασία 5  λίτρων   
- Σκόνη πλυσίματος, στο χέρι τύπου tide σε συσκευασία  450 γραμμαρίων
- Λευκαντικό, σε σκόνη τύπου εύρηκα σε συσκευασία 300 γραμμαρίων
- Υγρό  απορρυπαντικό  πλυντηρίου  ρούχων   συσκευασία  πλαστική  4  lt  ,

συμπυκνωμένο , φιλικό προς το περιβάλλον 
- Μανταλάκια,  πλαστικά σε συσκευασία 24 τεμαχίων
- Σιδερόπανα, υφασμάτινα με λάστιχο  
- Αλουμινόχαρτο συσκευασίας 1 kg 
- Μεμβράνη,  συσκευασίας  τροφίμων  σε  ρολό  300  μέτρων  και  πλάτους  30

εκατοστών.
- Αντικολλητικό, χαρτί φούρνου (λαδόχαρτο), συσκευασίας ρολού 10 μέτρων και

πλάτους 38 εκατοστών  
- Σακούλες τροφίμων, τύπου polybag μεγάλου μεγέθους 25 τεμαχίων 
- Σακούλες τροφίμων τύπου polybag μεσαίες  25 τεμ  
- Σακούλες  απορριμμάτων,  συσκευασίας  10  τεμαχίων  διαστάσεων  52  επί  78

εκατοστά  
- Σακούλες   απορρυμάτων  μικρές  48χ55   συσκευασίας  20  τεμαχίων   για

καλαθάκια τουαλέτας  
- Σακούλες απορριμμάτων  80χ100 εκ συσκευσίας 4  kg 
- Φίλτρα απορροφητήρα,  μεγάλου μεγέθους  



- Φιάλες  υγραερίου,  ανταλλακτικές  εστιών  τύπου  camping-  gaz,  βάρους  190
γραμμαρίων  

- Καφεστία, υγραερίου  μικρή  τύπου  camping  
- Φιάλες  υγραερίου, τύπου  el Greco ανταλλακτικές  καφεστίας  βάρους  450

γραμμαρίων 
- Μωρομάντηλα, συσκευασίας 72 τεμαχίων τύπου lux. 
- Αφρόλουτρο, τύπου Palmolive, σε πλαστική συσκευασία 1000  m.l.  
- Παιδική πούδρα, τύπου Johnson & Johnson συσκευασίας 100 γραμμαρίων
- Σπόγγος αφρολέξ μπάνιου νηπίων  
- Οι  πάνες μιας  χρήσης  προορίζονται  για  βρέφη  που  φιλοξενούνται  στους

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  και  διαχωρίζονται  σε συσκευασίες,  ανάλογα με  το
βάρος των βρεφών,  σε πάνες για βρέφη από 9 έως 18 κιλά συσκευασίας 180
τεμαχίων και από 18 έως 30 κιλά  συσκευασίας επίσης  180 τεμαχίων. Και οι δύο
αναφερόμενες συσκευασίες θα περιέχουν πάνες από υλικό άριστης ποιότητας, με
επανακολλητικές ταινίες και το εσωτερικό τους δεν θα έχει επένδυση νάυλον, που
μπορεί να δημιουργήσει ερεθισμούς ή αλλεργίες στο δέρμα των βρεφών, από τα
ευρέως  κυκλοφορούντα  στην  αγορά  και  άρα  αποδεδειγμένης  ικανότητας  και
καταλληλότητας χρήσης. 

-
- Υγρό κρεμοσάπουνο,  χεριών σε πλαστική συσκευασία 300 ml με αντλία 
- Υγρό κρεμοσάπουνο  χεριών, συμπυκνωμένο, με πολλά ευεργετικά συστατικά,

σε πλαστική συσκευασία 4 λίτρων 
-
- Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel, σε συσκευασία 4 λίτρων  
- Υδροχλωρικό οξύ  350 ml  με αναγραφόμενη οξύτητα και επικινδυνότητα    
- Υγρό καθαρισμού  χεριών  για  δυνατούς  ρύπους  συσκ  2  lt φιλικό  προς  το

δέρμα 
- Γάντια ιατρικά μιας χρήσης, σε συσκευασία 100 τεμαχίων, που προορίζονται

για τα βρεφικά τμήματα αλλά και για τους μαγείρους και τις καθαρίστριες των
σταθμών, σχετικά ανθεκτικά, από πλαστικό καλής ποιότητας για τη συγκεκριμένη
φύση εργασίας.   

- Γάντια  βινιλίου  μπλέ   μιας  χρήσης  συσκευασίας  100  τεμ   ανθεκτικά  από
πλαστικό καλής  ποιότητος  

- Αλκοολούχος λοσιόν 93 βαθμών σε συσκευασία 430 ml 
- Βαμβάκι γενικής χρήσης σε πλαστική διάφανη συσκευασία 150 γραμμαρίων 
-
- Σκούπα βούρτσα  διπλή Μ.Κ πλαστικές ίνες ,πλαστική κεφαλή  
- Σκούπα  βούρτσα διπλή ανταλλακτικό  
- Σκούπα χόρτου με κοντάρι πέντε ραφών κλασική  
- Θα πρέπει να είναι  κατασκευασμένη από φυσικό χόρτο ,  βάρους 500-550  gr

χωρίς κοντάρι  850  gr  με κοντάρι  ,  υλικό πολύ εύκαμπτο και ανθεκτικό μετά
ακόμα και από εκτεταμένη χρήση

- Θα πρέπει να έχει πέντε (5) ραφές κάθετες προς το ύψος της σκούπας και το
πλάτος του κάτω μέρους της θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,35 m

- Το κοντάρι  θα είναι ξύλινο από οξιά , ελαφρύ περίπου 300gr, με μήλος περίπου
1,20  m  ( η απόσταση υπολογίζεται από το δέσιμο και επάνω και θα πρέπει να
είναι καρφωμένο με το χορτάρινο τμήμα της σκούπας.

- Φαράσι πλαστικό  με ψηλό κοντάρι 
- Κοντάρι μεταλλικό πλαστικοποιημένο  μικρής -μεγάλης διαμέτρου
- Σφουγγαρίστρα τύπου  wettex βιδωτή  γίγας ανταλλακτικό
- Σφουγγαρίστρα ανταλλακτικό   τύπου  vetex  κανονικό μέγεθος από ανθεκτικό

υλικό 



- Σφουγγαρίστρα  γίγας επαγγελματική  βιδωτή τύπου vetex  από ανθεκτικό και
απορροφητικό υλικό  

- Εντομοκτόνο σπρέι σε μεταλλική συσκευασία υπό πίεση, 300 ml
- Κατσαριδικτόνο σπρέι σε μεταλλική συσκευασία υπό πίεση, 300 ml
- Κουβάς σφουγγαρίσματος  πλαστικός
- Καρότσι κουβάς σφουγγαρίσματος μεταλικός με ενσωματωμένο τον κουβά

και μηχανισμό στίψης τροχήλατο
- Καρότσι  σφουγγαρίσματος επαγγελματικό με δύο κουβάδες μεταλλικό και

μηχανισμό στίψης τροχήλατο 
- Ανταλλακτικό στυφτης επαγγελματικού κουβά  σφουγγαρίσματος 
- Παρκέτεζα μονή οικιακή με κοντάρι αλουμινίου  60εκ με ύφασμα 
- Παρκετέζα  αλουμινίου με κοντάρι  βάσης 1 μ επαγγελματική  
- Στεγνωτήριο δαπέδου  λάστιχο 75 εκ με κοντάρι 
- Εργαλείο ξύστρα δαπέδου με λαβή 
- Κοντάρι Αλουμινίου επαγγελματικού κουβά  σφουγγαρίσματος 
- Καθαριστικό  αναγραφής συνθημάτων τοίχου  σε  συσκευασία πλαστική 500

γρ  και καπάκι ασφαλείας 
- Καθαριστής τζαμιών με λάστιχο -σφουγγάρι με μεταλλικό κοντάρι   μικρός

και μεγάλος 
- Ξύστρα  καθαρισμού τζαμιών με λαβή  
- Ξύστρα  εργαλείο  καθαρισμού  δαπέδου  με   αλουμινένιο  κοντάρι   μεγάλο

μέγεθος 
- Καλάθι απορριμμάτων κουζίνας πλαστικό με πεντάλ  Ν146  
- Καλάθι πλαστικό τουαλλέτας με πεντάλ κανονικό μέγεθος 
- Πιγκάλ τουαλέτας  πλαστικό με καπάκι  
- Καλαθάκια απορριμμάτων γραφείου πλαστικά 
- Οινόπνευμα  άσπρο  245 γρ σε πλαστική συσκευασία  
- Οινόπνευμα μπλέ 350 γρ σε πλαστική συσκευασία 
- Αποφρακτική σκόνη  τύπου τουμποφλό    100  γρ σε  αεροστεγώς  κλειστή

συσκευασία 
- Αποφρακτικό υγρό  σε συσκευασία πλαστική 1 lt  και καπάκι ασφαλείας 
- Σκόνη  καθαρισμού  γενικής  χρήσεως  τύπου  rolli   500  gr  σε  πλαστική

συσκευασία  
- Απολυμαντικό  -αντιβακτηριδιακό   gel   χεριών  μη τοξικό  φιλικό  προς  το

δέρμα  σε συσκευασία πλαστική  500 ml
- Νερό σιδερώματος απιονισμένο  σε πλαστική συσκευασίο  4  lt  με καπάκι

ασφαλείας 
- Σύρμα  τύπου μπριλάν  
- Πιάτα πλαστικά  κοινά μιας  χρήσεως΄μεσαίο  μέγεθος   σε  διάφανη νάυλον

σκυευασία   50 τεμαχίων 
- Ποτήρια πλαστικά κοινά μιας χρήσεως μεσαίο μέγεθος σε διαφανή νάϋλον

συσκευασία  50 τεμαχίων
- Ξεσκονόπνα  υφασμάτινα 
- Πανάκια καθαρισμού σε νάϋλον συσκευασία 3 τεμαχίων 
- Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα σε συσκευασία 5 τεμαχίων 
- Σχοινό απλώματος  πλαστικοποιημένο  με σύρμα  τεμάχιο 10 μ 
- Ποδιά κουζίνας γίγας πλαστικοποιημένη  
- Λάστιχο  ποτίσματος μεσαίας διαμέτρου  μέτρο
- Σκουφάκια μαγείρων μιας χρήσης  συσκευασίας 200 τεμαχίων  

              Τα χαρτικά θα είναι πρώτης ποιότητας και σε συσκευασίες και ποσότητες ανά
τεμάχιο, κατά τα αναφερόμενα στον προϋπολογισμό της μελέτης.
              Οι σακούλες  πάσης φύσεως, τα φίλτρα απορροφητήρα, το αλουμινόχαρτο θα
είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις.



              Τα σιδερόπανα θα είναι από ύφασμα κατάλληλο για τη χρήση που προορίζονται.
              Οι σκόνες πλυσίματος, τα μαλακτικά, τα υγρά απορρυπαντικά, η χλωρίνη, τα
μανταλάκια,  τα υγρά καθαρισμού δαπέδου και  τζαμιών θα είναι  στις  αναγραφόμενες
στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  συσκευασίες,  από  τα  ευρέως  κυκλοφορούντα  στην
αγορά και άρα αποδεδειγμένα επαρκή ως προς τη χρήση τους.
              Οι σκούπες, σφουγγαρίστρες, κουβάδες σφουγγαρίσματος και κοντάρια από
καλής ποιότητας υλικό (πλαστικό, απορροφητικό επεξεργασμένο ύφασμα κ.λ.π.) από τα
ευρισκόμενα στην αγορά.
              Για τα υγρά σαπούνια πιάτων, χεριών καθώς και τα σφουγγάρια (συρμάτινα,
αφρολέξ και  βρεφικά),  τις  φιάλες  camping gaz,  το υγρό καθαρισμού  wc, ισχύουν τα
αναγραφόμενα  ως  προς  τη  συσκευασία  και  την  ποιότητα  ,  στον  προϋπολογισμό  της
μελέτης.             
            Ομοίως τα παιδικά αφρόλουτρα και πούδρες θα ανταποκρίνονται στις παραπάνω
προδιαγραφές, ως προς την ποιότητα και την καταλληλότητά τους.
            Το ίδιο ισχύει και για τα μωρομάντηλα μιας χρήσης.
            Τέλος  τα  εντομοκτόνα  και  κατσαριδοκτόνα  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις
προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους
που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά.  
       Υλικά  απολύμανσης  και  πλυσίματος  κάδων  απορριμάτων  Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος
1) Το  προϊόν θα είναι σε υγρή – συμπυκνωμένη μορφή μορφή ικανό να απομακρύνει και
να  εξουδετερώνει  αποτελεσματικά  τους  οργανικούς  ρύπους  από  τις  επιφάνειες  των
κάδων.  Επιπροσθέτως  θα  έχει  απορρυπαντικές  και  απολυμαντικές  ιδιότητες  ταχείας
δράσης σε ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα , μυκητοκτόνο , βακτηριοκτόνο ( ακόμα και σε
ρυπαρές συνθήκες) ,ιοκτόνο με ισχυρή αποσμητική δράση και ευχάριστο άρωμα ικανής
διάρκειας. 
2) Στην ενδεικνυόμενη αραίωση  για τη χρήση του ,δεν θα έχει αντενδείξεις και τοξικές
επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περοβάλλον
3) Να είναι  άφλεκτο ,  μη πτητικό και  χαμηλού αφρισμού ,  όπως ενδείκνυται  για  τη
χρήση των ειδικών καδοπληντηρίων οχημάτων ή πιεστικών μηχανημάτων.
4) Να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό , βιοδιασπώμενο και μη διαβρωτικό ούτως ώστε να μη
προκαλεί φαινόμενα οξείδωσης ή διάβρωσης σε μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες ή
μηχανολογικές διατάξεις των πληντηρίων ή των πιεστικών μηχανημάτων.
5) Το προϊόν θα παραδίδεται μη αραιωμένο ( σε πρωτογενή βάση ) στη συμπύκνωση που
παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή και δεν θα είναι αναμειγμένο με υλικά που δεν
αναγράφονται στη χημική του σύνθεση.
6) Να δρα σε χαμηλή αραίωση , να μην περιορίζεται η δράση του σε υψηλές ή χαμηλές
θερμοκρασίες  και  να  μπορεί  να  εφαρμόζεται  δια  καταποντισμού  ,  ψεκασμού  ή
βουρτσίσματος.
7)  Να  έχει  μακρά  διάρκεια  ζωής  ,  διαθέτοντας  αποθηκευτική  ικανότητα  σε  ευρή
θερμοκρασιακό φάσμα , χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του και η παραδόση του στο
Δήμο θα είναι με πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής.

ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
- Από ανθεκτικό φυσικό  χόρτο  με έξι ραφές  βάρους 500-550 γρ  χωρίς το κοντάρι και
ξύλινο κοντάρι   βλαρους 850 γρ   από υλοκό εύκαμπτο και ανθεκτικό  κατάλληλες για
τη χρήση που προρίζονται
- Κοντάρι από ανθεκτικό  εύκαμπτο ξύλο  βάρους 850 γρ  κατάλληλο για τη χρήση που
προορίζεται 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 1)  Πλαστικές σακούλες μαύρες  με άσπρη εκτύπωση
Οι  πλαστικοί  σάκοι  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένοι  όπως  παρακάτω  αναφέρονται



 Υλικό:  Αναγεννημένο  (πρώτη  αναγέννηση)  ή  παρθένο  πολυαιθυλένιο
αρίστης ποιότητας.

 Πάχος: Οι   σακούλες   αυτές  έχουν   πάχος   100μm τέτοιο  ώστε  να
εξασφαλίζει  την αντοχή τους και να μην ανοίγει σε βάρος μη αιχμηρών
απορριμμάτων μέχρι το βάρος 20 κιλών. Για το συμφέρον του Δήμου θα
προτιμηθεί  η  προσφορά  που  σε  σχέση  με  την  τιμή  εξασφαλίζει  το
μεγαλύτερο  αριθμό  τεμαχίων  κατά  χιλιόγραμμο  για  την  αντοχή  που
ζητάει ο Δήμος.

 Διαστάσεις: Το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι περί τα 100 εκατοστά
και το πλάτος του περί τα 75 εκατοστά  με  πάχος 100μm. Οι  πλευρές  θα
φέρουν  πιέτα  που  θα   περιορίζει   το   πλάτος   στα  57  εκατοστά
περίπου.  Η   κάτω   πλευρά   θα   φέρει   ραφή   βαρέως   τύπου   από
θερμοκόλληση  που  θα  αποκλείει  πιθανή διάρρηξη  της.  

 Αδιαφάνεια: Αδιαφανείς  σακούλες  χρώματος  πορτοκαλί  με  πιέτα  στο
πλάι.

 Έλεγχος στεγανότητας:  Πέντε (5) σακούλες γεμάτες με 20 λίτρα νερού,
η  κάθε  μία,  κρεμασμένες  για  χρόνο  30  λεπτών,  δεν  πρέπει  να  έχουν
διαρροή πιο πάνω από 3 σταγόνες νερού για κάθε λεπτό και για κάθε
τεμάχιο. Μ’ αυτό τον τρόπο θα ελέγχεται η κόλληση της ραφής.

 Δέσιμο  σακούλας-  κλιπς :  Κάθε  σακούλα  για  το  δέσιμο  της  θα
συνοδεύεται απαραίτητα ή από μεταλλικό κλιπ ή πλαστικό ή άλλο.

 Συσκευασία: Ανά 20 κιλά με τα αντίστοιχα κλιπς για δέσιμο.
 Αποτύπωση:  Οι  σακούλες  θα  είναι  έντυπες  με  τα  χαρακτηριστικά

“ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ” με μεγάλα άσπρα
γράμματα.

2)  Πλαστικές σακούλες διαφανείς λεπτές  50 cm* 70cm  με  πάχος  70μm 

3) Πλαστικές σακούλες πράσινες  75 cm* 72cm  με  πάχος  70μm 
Πλαστικές  σακούλες  πράσινες  με  ύψος   75  cm  πλάτος  72cm  και  πάχος
70μm θα  φέρουν  πιέτα  που  περιορίζει  το  πλάτος  στα  50 cm  περίπου.  
Οι  διαγωνιζόμενοι  είναι  υποχρεωμένοι  να  λάβουν  υπ' όψιν  το  δείγμα
που  θα  τους  χορηγήσει  η  υπηρεσία. 

           Όλα τα καθαριστικά και απορρυπαντικά  είδη  πρέπει, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, να είναι καταχωρημένα στα μητρώα βιομηχανικών προϊόντων του Γενικού
Χημείου του Κράτους, να φέρουν ετικέτα στα ελληνικά ή και στα ελληνικά όπου θα
αναγράφονται η φράση "μακριά από  παιδιά", το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων
και  ο  υπεύθυνος  για  τη  διάθεση  του  προϊόντος  στην  αγορά.  Επίσης  αν  το  προϊόν
ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις
κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Τα προαναφερόμενα  προϊόντα θα πρέπει να
έχουν ταξινομηθεί και επισημανθεί από το Γενικό Χημείο του  Κράτους, με ευθύνη του
υπεύθυνου για τη διάθεση τους στην αγορά, και στην περίπτωση που ταξινομούνται ή
επισημαίνονται  ως  διαβρωτικά,  να έχουν πώμα ασφαλείας  και  ανάγλυφη επισήμανση
κινδύνου. 

                                           Αγ. Ανάργυροι  6-6-2018

                                                Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ                                         

                                                ΖΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                             
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   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :108 /2018

                                 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(Γενική – Ειδική)

ΑΡΘΡΟ 1  o  : Γενικά.      
Η παρούσα συγγραφή υπoχρεώσεωv αφορά την προμήθεια  ειδών καθαριότητας και  ευπρεπισμού
των Υπηρεσιών του Δήμου  & των  βρεφονηπιακών  σταθμών  του  Δήμου  για το Οικονομικό Έτος
2018-2019

 A  ΡΘΡΟ 2  o  : Ισχύουσες διατάξεις.      
   Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8-2016 ΦΕΚ 147 τ. Α΄ άρθρα 1-2 και 33 παρ. 1 και άρθρα 6 και
19,21,79 και 86
2.Τις διατάξεις της Απόφασης  11389/1993  του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου
Κανονισμού  Προμηθειών  Ο.Τ.Α.»  (ΦΕΚ  Β’  185/23-3-1993).  όσον  αφορά  τα  άρθρα  που
συνεχίζουν να είναι σε ισχύ μετά τη εφαρμογή του Ν. 4412/2016
3.Το N.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
4.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α΄¨Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ¨
5.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010  ΦΕΚ  112  τ.  Α΄  “  Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών  ,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “ Πρόγραμμα Διαύγεια “
6. Του  ΠΔ 166/2003 ΦΕΚ 138 τ. Α΄” Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35  της  19ης  -6-2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  στις  εμπορικές
συναλλαγές.
   Ο Προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 59.166,17 € μαζί με το Φ.Π.Α. 24%, θα
καλυφθεί από πόρους του Δήμου για τις υπηρεσίες του Δήμου , τους βρεφονηπιακούς σταθμούς  και
την  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  θα  βαρύνει  δε  τους  Κ.Α  :  15.6634  ποσόν  13.991,95  €  ,  ΚΑ
15.6634.0001 ποσόν 24.183,55 € ,ΚΑ 20.6633,0001 ποσόν 3.999,62 €, ΚΑ 20.6634.0002 ποσόν
1.999,45 €& ΚΑ 20.6634,0009 ποσόν 14.991,60 €  του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού
έτους  2018-2019 .

ΑΡΘΡΟ 3  o  : Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας.      
   Τα στοιχεία της μελέτης και η σειρά ισχύος τους είναι:
α. Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας σε περίπτωση δημοπράτησης.
β. Η Τεχνική Περιγραφή.
γ. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Ο Ενδεικτικός Πρoϋπoλoγισμός.
ε. Η παρούσα Συγγραφή Υπoχρεώσεωv (Γενική-Ειδική).



ΑΡΘΡΟ 4  o  : Χρόνος και τόπος παράδοσης της προμήθειας.      
   Ο χρόνος της προμήθειας ορίζεται ως ένα ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της.Δύναται όμως
να λήξει και με την εξάτληση του οικονομικού αντικειμένου της. Η προμήθεια πρέπει vα παραδίδεται
έγκαιρα στο Δήμο. Κακή και διαφορετική με τις προδιαγραφές ποιότητα δεν θα δικαιoλoγείται καθώς
και η καθυστέρηση του χρόvoυ  παραδόσεως.

 
ΑΡΘΡΟ 5  o  : Τρόπος υποβολής προσφορών.      
   Η προσφορά υποχρεωτικά πρέπει να είναι ενιαία στην Α΄& Β΄ομάδα στην Γ΄-Δ΄& Ε΄ δύναται να
είνα ανά ομάδα και τέλος μπορεί να είναι και στις πέντε  ομάδες της μελέτης και θα δοθεί με τιμές
μονάδος οι  οποίες  θα αναγράφονται  αριθμητικά σε έντυπο της  Υπηρεσίας    .  Εφόσον από την
προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή η προσφορά δεν αφορά το σύνολο
της ποσότητας του είδους συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με τα
οριζόμενα  του  Ν. 4412/2016. . Η χαμηλότερη προσφορά ανά είδος θα είναι αυτή που, με βάση τις
τιμές  μονάδος  που  θα  δοθούν  από  τους  συμμετέχοντες  και  τις  ενδεικτικά  προϋπολογιζόμενες
ποσότητες της μελέτης, θα δώσει χαμηλότερη δαπάνη ανά ομάδα

ΑΡΘΡΟ 6  o  : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.      
   Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  ή  η  απευθείας  ανάθεση,  υποχρεούται  να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
   Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,
ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδόσει, θα πρέπει να είναι απαραίτητα συντεταγμένη κατά
τον ισχύοντα  νόμο για το Δημόσιο.

ΑΡΘΡΟ 7  o  : Υποχρεώσεις αναδόχου.       
   Αν o αvάδoχoς καθυστερήσει τη συvoλική παράδοση της προμήθειας ή μέρους αυτής πέραν του
συμβατικού  χρόvoυ  από  υπαιτιότητά  του,  του  επιβάλλονται  με  απόφαση  Δημoτικoύ  Συμβoυλίoυ
ύστερα από γvωμoδότηση του αρμοδίου oργάvoυ, αθροιστικά oι παρακάτω κυρώσεις σύμφωνα με τον
Ν. 4412/2016 .
α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση.
β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλoιπoυς προμηθευτές
που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια
διαγωvισμoύ είτε με απευθείας αγορά. Κάθε άμεση ή έμμεση πρoκαλoύμεvη ζημία του φορέα ή το
τυχόν διαφέρov που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός
αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού. Στην
περίπτωση αυτή, ο υπoλoγισμός του καταλoγιζόμεvoυ πoσoύ γίνεται με βάση κάθε στoιχείo, κατά την
κρίση του Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συvαλλακτικώv
ηθών, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμoδίoυ oργάvoυ.
γ. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν πρoκαταβoλής που χορηγήθηκε στόv έκπτωτο από την σύμβαση
προμηθευτή, είτε από πoσόv που τυχόν δικαιούται vα λάβει, είτε με κατάθεση πoσoύ από τov ίδιο, είτε
με κατάπτωση της εγγύησης πρoκαταβoλής. Ο υπoλoγισμός των τόκων γίνεται από την ημερoμηvία
λήψης της πρoκαταβoλής από τov προμηθευτή μέχρι την ημερoμηvία έκδοσης της απόφασης κήρυξής
του ως εκπτώτου, με το ισχύov κάθε φορά αvώτατo όριο επιτoκίoυ για τόκο από δικαιoπραξία, από την
ημερoμηvία  δε  αυτή  και  μέχρι  της  επιστροφής  της,  με  το  ισχύov  κάθε  φορά  επιτόκιο  για  τόκο
υπερημερίας.

ΑΡΘΡΟ 8  o  :Σύμβαση.      
   Με την υπογραφή της σύμβασης  o προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη προμήθεια θα
αvταπoκρίvεται πλήρως στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα είναι απαλλαγμένη δε από



κάθε κρυφό και φανερό ελάττωμα. Θα αvταπoκρίvεται δε από κάθε πλευρά στη χρήση και λειτουργία
για την oπoία πρooρίζovται και σε καμία περίπτωση θα γίvoυv δεκτά υλικά δευτέρας ποιότητας.
   Τον προμηθευτή δεν μπορεί vα υποκαταστήσει στη σύμβαση ή για κάπoιo μέρος αυτής, άλλο φυσικό
ή  voμικό  πρόσωπο  χωρίς  έγγραφη  συγκατάθεση  του  Δήμου,  μετά  από  απόφαση του  Δημoτικoύ
Συμβoυλίoυ.

A  ΡΘΡΟ 9  o  : Παραλαβή υλικών.      
   Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το
χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Πριν από την παραλαβή γίνεται έλεγχος για vα διαπιστωθεί ότι τα
υλικά είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο έλεγχος αυτός μπορεί vα ξαvαγίvει έτσι ώστε
vα καλύψει όλες τις τμηματικές παραδόσεις πάντα κατά τη κρίση της Επιτροπής.
   Κατά τη  διαδικασία  παραλαβής  των προϊόντων  καλείται  να  παραστεί,  εφόσον  το  επιθυμεί,  ο
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη
σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με έναν ή με όλους τους παρακάτω τρόπους, ανάλογα με το
υλικό:
α) με μακροσκοπικό έλεγχο, β) με χημική ή μηχανική εξέταση, γ) με πρακτική δοκιμασία.

   Εφόσov η  Επιτροπή κρίνει  ότι  η  προμήθεια  πoιoτικά  και  πoσoτικά  είναι  σύμφωνη  με  τους
συμβατικούς όρους, την παραλαμβάνει και υπογράφει το σχετικό Πρωτόκoλλo Παραλαβής.
   Μετά την πάρoδo του oριζόμεvoυ χρόvoυ εγγυήσεως της τελευταίας παραλαβής από την Επιτροπή,
επιστρέφεται στov αvάδoχo η κράτηση του 5% για λόγους εγγυήσεως (εγγυητική επιστολή), εκτός αν
υπάρχoυv  παρατηρήσεις  στο  Πρωτόκoλλo  Παραλαβής  από  την  Επιτροπή,  oπότε  η  παραλαβή
παρατείνεται  μέχρι  της  ολικής  αποκατάστασης  των  ελλείψεων  και  ελαττωμάτων  και  γενικά
υπoχρεώσεωv του προμηθευτή που παρατηρήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 10  o  : Κρατήσεις.      
   Τov προμηθευτή βαρύνει εξ' oλoκλήρoυ κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει μέχρι την ημερoμηvία 
διεξαγωγής της δημοπρασίας ή της απευθείας ανάθεσης, εκτός Φ.Π.Α. o oπoίoς βαρύνει τόν  Δήμο. 
Τον Δήμο επίσης βαρύνει και η δαπάvη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στόν  ελληνικό 
τύπο .

       Αγ. Ανάργυροι 6-6-2018         

                                                                                  

  Η συντάκτρια                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                                        Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
                                     ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ                        ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΖΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
                                         ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ          ΜΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                                               ΙΩΑΝΝΑ
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Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ -ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

& ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
&ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α.Μ 108/2018

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΟΜΑΔΑ Α’  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΉ ΔΗΜΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑ 10.6634 Ποσότητα Δαπάνη Ευρώ

1 Τεμάχιο 50 1,3 65
2 Υγρό καθ. Τζαμιών συσκ. 5 lt Τεμάχιο 80 5,69 455,2

3 Τεμάχιο 250 3,42 855

4 Τεμάχιο 220 3,55 781
5 Υγρό πλυσ. Πιάτων 4lt Τεμάχιο 60 3,68 220,8

6 Τεμάχιο 150 1,38 207
7 Υδροχλωρικό οξύ 350 ml Τεμάχιο 30 0,5 15

8 Τεμάχιο 10 4,55 45,5

9 Τεμάχιο 50 1,25 62,5

10 Τεμάχιο 50 3,58 179

11 Τεμάχιο 50 1,26 63

12 Τεμάχιο 50 3,68 184

Μερικό Σύνολο +F56=F56 3133

13 Σκούπα  βούρτσα διπλή Μ.Κ Τεμάχιο 30 3,17 95,1

14 Τεμάχιο 40 1,87 74,8

15 Φαράσι πλαστικό ΜΚ ψηλό Τεμάχιο 30 2 60

16 Τεμάχιο 50 2,85 142,5

17 Τεμάχιο 20 1,28 25,6

Μονάδα 
μέτρηση
ς

Τιμή 
μονάδας

Είδη καθαριότητος CPV 
39830000-9

Υγρό καθαρ. Τζαμιών με 
ψεκαστήρα 750ml τύπου 
ΑΖΑΧ

Χλωρίνη παχύρευστη τύπου 
Klinex 4 lt

Υγρό καθαρισμού δαπέδου 
4lt

Υγρό καθαρισμού WC τύπου 
παπί 750 ml

Υγρό καθαρ. Χεριών για 
δυνατούς ρύπους συσκ. 2 lt

Παχύρευστη κρέμα καθαρ. 
Τύπου Cif 500 ml

Απολυμαντικό  -αντιβακ/κό jel 
χεριών συσκ. 500 ml

Κρεμοσάπουνο χεριών αντλία 
300 ml

Κρεμοσάπουνο χεριών αντλία 
4 lt

Εξοπλισμός καθαριότητος 
CPV 39220000-0

Σκούπα  βούρτσα διπλή 
ανταλλακτικό

Σφουγγαρίστρα μεγάλη 
επαγγ. Τύπου vetex 
ανταλλακτικό

Σφουγγαρίστρα τύπου vetex 
κανονικό μέγεθος 
ανταλλακτικό



Φύλλο1

Σελίδα 2

18 Τεμάχιο 20 1,43 28,6

19 Τεμάχιο 20 1,56 31,2

20 Τεμάχιο 20 3,7 74

21 Τεμάχιο 5 38,71 193,55

22 Τεμάχιο 3 41,93 125,79

23 Τεμάχιο 3 12 36

24 Τεμάχιο 10 3 30

25 Τεμάχιο 10 7,61 76,1

26 Τεμάχιο 15 10 150

27 Τεμάχιο 4 13,5 54
28 Ξύστρα τζαμιών με λαβή Τεμάχιο 15 3 45

29 Τεμάχιο 3 13,5 40,5

30 Τεμάχιο 20 9,92 198,4

31 Τεμάχιο 20 4,32 86,4

32 Τεμάχιο 20 4,39 87,8

33 Τεμάχιο 3 18,9 56,7

34 Τεμάχιο 2 45,5 91

35 Τεμάχιο 5 17,5 87,5
36 Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό Τεμάχιο 30 2,28 68,4

Μερικό Σύνολο 1958,94

Χαρτικά  CPV 33760000-5

37 Τεμάχιο 300 1,87 561

38 Τεμάχιο 250 8,98 2245

Κοντάρια πλαστικοποιημένα 
μικρής διαμέτρου

Κοντάρια πλαστικοποιημένα 
μεγάλης διαμέτρου

Κουβάς σφουγγαρίσματος με 
στίφτη απλός

Καρότσι κουβάς 
σφουγγαρίσματος μονό 
επαγγελματικό

Καρότσι κουβάς 
σφουγγαρίσματος  διπλό 
επαγγελματικό

Ανταλλακτικό στίφτης επαγγ. 
Κουβά σφουγγαρίσματος

Κοντάρι αλουμινίου επαγγ. 
Κουβά σφουγγαρίσματος

Καθαριστικό αναγραφής 
συνθημάτων τοίχου τύπου 
Durostick Graffiti Remover 
500 ml

Καθαριστής τζαμιών λάστιχο 
-σφουγγάρι ΜΚ μικρό 
μέγεθος

Καθαριστής τζαμιών λάστιχο 
-σφουγγάρι ΜΚ μεγάλο  
μέγεθος

Εργαλείο ξύστρα δαπέδου με 
λαβή μεγάλο μέγεθος

Καλάθι απορ/των κουζίνας 
πλαστικό με πεντάλ Νο 146

Καλαθάκια απορ/των 
γραφείου πλαστικά μεσαίο 
μέγεθος

Καλάθι τουαλέτας πλαστικό 
με καπάκι

Παρκετέζα μονή 60 cm    Μ.Κ 
αλομινίου οικιακή

Παρκετέζα αλομινίου   1 m    
Μ.Κ  επαγγελματική

Στεγνωτήριο δαπέδου 
( λάστιχο ) 75 cm Μ.Κ

Χαρτί κουζίνας γκοφρέ 1 Kg 
τύπου ΜΑΧΙ Α΄ποιότητος

Χαρτί υγείας γκοφρέ δίφυλλο 
116,50 γρ συσκ. 40 τεμ
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39 Τεμάχιο 245 8,98 2200,1

Μερικό Σύνολο 5006,1

40 Τεμάχιο 150 1,15 172,5

41 Τεμάχιο 50 0,65 32,5

42 Τεμάχιο 50 1,2 60

43 Τεμάχιο 30 4,06 121,8

44 Τεμάχιο 25 3,98 99,5

45 Τεμάχιο 300 1,02 306

46 Τεμάχιο 50 2,2 110

47 Τεμάχιο 30 3,8 114
48 Οινόπνευμα άσπρο 245 γρ Τεμάχιο 16 3,74 59,84

49 Τεμάχιο 15 2,11 31,65

50 Τεμάχιο 15 1,18 17,7
51 Βαπόνες 20 τεμ φυλλάρακια Τεμάχιο 15 4,02 60,3

Μερικό Σύνολο 1185,79

11283,83
ΦΠΑ 24 % 2708,12
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ 13991,95

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1 Τεμάχιο 50 1,3 65

2 Τεμάχιο 30 5,69 170,7
3 Υγρό καθαρισ. δαπέδου 4lt Τεμάχιο 300 3,55 1065

Χειροπετσέτα χάρτινη 2 
φύλλων Α΄ποιότητος συσκ. 
20Χ200

Βοηθητικά είδη καθαρισμού 
CPV 44423000-1

Πετσέτα γενικού καθαρισμού 
τύπου  vetex No 4

Σφουγγάρι  κουζίνας με 
σύρμα τύπου scotch-brite 
μεγάλο

Γάντια πλαστ. Ζεύγος  τύπου  
vileda

Γάντια  βινιλίου μπλέ συσκ. 
100 τεμ

Γάντια  ιατρικά λευκά μιάς 
χρήσης συσκ. 100 τεμ

Σακούλες για καλάθι 
απορριμμάτων διαστ. 48Χ55 
εκ. Συσκ. 20 τεμ

Σακούλες  απορριμμάτων 
διαστ. 80Χ100 εκ. Συσκ.    4 
Kg

Σακούλες απορριμμάτων 
γίγας συσκ. 1 Kg χοντρή

Βαμβάκι  γενικής χρήσης 150 
γρ

Αποφρακτική σκόνη τύπου 
τουμποφλό

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΟΜΑΔΑΣ Α΄΄

ΟΜΑΔΑ  Β΄ ΚΑ 
15.6634.0001

Υγρά γενικού καθαρισμού  
CPV 39830000-9

Υγρό καθαρισμού τζαμιών 
750 γρ τύπου ΑΖΑΧ

Υγρό καθαρισμού Τζαμιών 
συσκ. 5 lt τύπου ΑΖΑΧ
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4 Τεμάχιο 20 3,88 77,6

5 Τεμάχιο 50 3,68 184

6 Τεμάχιο 200 1,38 276

7 Τεμάχιο 30 3,9 117

8 Τεμάχιο 20 3,98 79,6
9 Υγρό καθαρ/ικό φούρνου 1 lt Τεμάχιο 20 2,44 48,8

Μερικό Σύνολο     ok 2083,7

10 Τεμάχιο 10 14,52 145,2

11 Τεμάχιο 15 3,05 45,75
12 Οινόπνευμα άσπρο 245 γρ Τεμάχιο 20 3,74 74,8
13 Οινόπνευμα φωτιστικό 350 γρ Τεμάχιο 30 1,5 45

14 Τεμάχιο 200 3,42 684
15 Αποφρακτικό υγρό  1lt Τεμάχιο 20 3,9 78

16 Τεμάχιο 50 1,18 59

Μερικό Σύνολο     ok 1131,75

17 Τεμάχιο 15 4,1 61,5

18 Τεμάχιο 3 30,89 92,67

19 Τεμάχιο 25 28,46 711,5

20 Τεμάχιο 30 29,26 877,8

21 Τεμάχιο 20 8,13 162,6

Μερικό Σύνολο  ok 1906,07

22 Μαλακτικό ρούχων συσκ. 5 lt Τεμάχιο 60 3,9 234

Υγρό αλάτων τύπου ΒΙΑΚΑΛ 
500 γρ

Υγρό πλυσ. Πιάτων στο χέρι 
4lt

Υγρό καθαρισμού WC τύπου 
παπί 750 ml

Υγρό καθαρ. Μπάνιου 1lt 
συμπ. (βιοδιονισμένο)

Υγρό καθαρισμού αλάτων 1lt 
( βιοδιονισμένο )

Καθαριστικά -Απολυμαντικά  
CPV 24455000-8

Αλκοολούχο αντισηπτικό 
χεριών σε μορφή  gel  4 lt

Αλκοολούχος λοσιόν  93 
βαθμούς  συσκ. 430 ml

Χλωρίνη παχύρευστη τύπου 
Klinex 4 lt

Αποφρακτική σκόνη τύπου 
τουμποφλό

Είδη πλυντηρίου πιάτων 
CPV 39831210-1

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων 
2,500 γρ

Απορρυπαντικό επαγ/κου 
πλυντηρίου πιάτων  Κ21 
συσκ. 22 Kg 

Γιαλλιστικό πλυντ. Πιάτων    
20 Kg υγρό

Υγρό απορ. Πλυντηρ. Πιάτων 
 23 Kg

Ταμπλέτες πλυντ. Πιάτων  
συσκ. 40 τεμ. Τύπου Calgonit

Είδη πλυντηρίου ρούχων  
CPV 39831210-1
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23 Τεμάχιο 30 23,58 707,4

24 Τεμάχιο 60 2,24 134,4

25 Τεμάχιο 15 4,07 61,05

Μερικό Σύνολο  ok 1136,85

26 Τεμάχιο 15 3,9 58,5

27 Τεμάχιο 80 3,68 294,4

28 Τεμάχιο 35 1,26 44,1

29 Τεμάχιο 150 2,3 345
30 Σφουγγάρια μπάνιου βρεφών Τεμάχιο 20 1 20

31 Τεμάχιο 30 2,11 63,3
32 Πούδρα τύπου jonson 100 gr Τεμάχιο 10 3,2 32

Μερικό Σύνολο  οκ 857,3

Βρεφικά CPV 33771200-1

33 Τεμάχιο 60 28,82 1729,2

34 Τεμάχιο 50 26,99 1349,5
35 Ρολό αλλαγής ιατρικό 1Kg Τεμάχιο 10 9,76 97,6

Μερικό Σύνολο  οκ 3176,3

Χαρτικά  CPV 33760000-5

36 Τεμάχιο 250 1,87 467,5

37 Τεμάχιο 250 8,98 2245

38 Τεμάχιο 15 3,8 57
39 Χαρτομάντηλα κουτί 100 τεμ Τεμάχιο 400 1,1 440
40 Χαρτοπετσέτες 80-100 τεμ Τεμάχιο 150 0,65 97,5

41 Τεμάχιο 30 8,98 269,4

42 Τεμάχιο 40 8,98 359,2

Σκόνη πλυντ. Ρούχων με 
κόκκους υπερσυμπυκνωμένη  
συσκ. 25 Kg

Λευκαντικό 300 γρ τύπου 
εύρηκα

Υγρό απορρυπαντικό πλυντ. 
Ρούχων 4 lt

Είδη ευπρεπισμού  CPV 
33711400-1

Αφρόλουτρο τύπου Palmolive 
1000 ml βρεφικό

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 
4 lt

Υγρό κρεμοσάπουνο 300 ml 
αντλία

Μωρομάντηλα 72 τεμ τύπου 
lux

Βαμβάκι  γενικής χρήσης 150 
γρ

Πάνες βρεφών 18-30 Kg 
συσκ. 180 τεμ

Πάνες βρεφών 9-18 Kg συσκ. 
180 τεμ

Χαρτί κουζίνας γκοφρέ 1 Kg 
τύπου ΜΑΧΙ Α΄ποιότητος

Χαρτί υγείας γκοφρέ δίφυλλο 
116,50 γρ συσκ. 40 τεμ

Χαρτοβάμβακας δίφυλλος 
τύπου ΜΑΧΙ συσκ. 50 τεμ

Χειροπετσέτα  ρολό γκοφρέ 
500 γρ συσκ. 12 τεμ

Χειροπετσέτα  λευκή χάρτινη  
2 φύλλων  Α΄ ποιότ. Συσκ. 
20Χ200
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Μερικό Σύνολο     ok 3935,6

43 Αλουμινόχαρτο συσκ. 1 κλ Τεμάχιο 50 4,88 244

44 Τεμάχιο 20 1,2 24

45 Τεμάχιο 120 3,98 477,6

46 Τεμάχιο 30 4,06 121,8

47 Τεμάχιο 50 1,2 60
48 Γκαζάκια 190 γρ Τεμάχιο 60 0,8 48

49 Τεμάχιο 10 5,12 51,2

50 Τεμάχιο 4 9,11 36,44

51 Τεμάχιο 80 1,25 100
52 Λαδόχαρτο συσκ. 10 μ Τεμάχιο 20 1,46 29,2

53 Τεμάχιο 25 2,76 69
54 Πετσέτα  τύπου  vetex No 4 Τεμάχιο 250 1,15 287,5

55 Τεμάχιο 50 1,85 92,5

56 Τεμάχιο 60 1,35 81
57 Σύρμα τύπου μπριλάν Τεμάχιο 60 0,75 45

58 Τεμάχιο 40 0,89 35,6

59 Τεμάχιο 250 0,65 162,5

60 Τεμάχιο 450 1,35 607,5

61 Τεμάχιο 350 1,02 357

62 Τεμάχιο 40 1,15 46

63 Τεμάχιο 30 1 30

64 Τεμάχιο 50 1,15 57,5

65 Τεμάχιο 10 2,8 28

Μερικό Σύνολο     ok 3091,34

66 Εντομοκτόνο σπρέϊ 300 ml Τεμάχιο 15 4,1 61,5

Είδη κουζίνας   CPV 
39220000-0

Αντικολλητικό χαρτί συσκ. 
Ρολού 10 μ

Γάντια ιατρικά μιας χρήσης 
συσκ. 100 τεμ λευκά

Γάντια  βινιλίου μπλέ συσκ. 
100 τεμ

Γάντια  πλαστικά ζεύγος 
τύπου vileda

Γκαζάκια  τύπου el greco 450  
γρ

Καφεστία υγραερίου μικρή 
τύπου  camping

Κρέμα καθαρισμού  500 γρ 
τύπου cif

Μεμβράνη σελοφάν 
συσκευασία  100 μ

Πιάτα πλαστικά κοινά μεσαία 
συσκ.  50 τεμ

Ποτήρια πλαστ. Μεσαία 
συσκ. 50 τεμ

Συρματοσφουγγαράκια inox 
τύπου vileda 60 gr

Σφουγγάρια κουζίνας μεγάλα 
με σύρμα τύπου scoth-brite

Σακούλες  απορριμμάτων  
μεγάλες 10 τεμ 

Σακούλες  απορ/των μικρές 
48χ55 εκ 20 τεμ  

Σακούλες τροφίμων μεγάλες 
25 τεμ τύπου poly-bac

Σακούλες τροφίμων μεσαίες  
25 τεμ τύπου poly-bac

Σκόνη καθαρισμού τύπου rolli 
500gr

Φίλτρο απορροφητήρα 
μεγάλο

Εντομοκτόνα                          
    CPV 33691000-0
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67 Κατσαριδοκτόνο σπρέϊ 300 ml Τεμάχιο 15 4,86 72,9

Μερικό Σύνολο οκ 134,4

Διάφορα CPV 44423000-1

68 Βαπόνες 20 τεμ φυλλάρακια Τεμάχιο 10 4,02 40,2

69 Τεμάχιο 40 1,56 62,4

70 Τεμάχιο 40 1,43 57,2

71 Τεμάχιο 25 3,7 92,5
72 Μανταλάκια πλαστικά 24 τεμ Τεμάχιο 10 0,88 8,8
73 Νερό σιδερώματος 4 lt Τεμάχιο 30 0,72 21,6
74 Ξεσκονόπανα Τεμάχιο 30 1,3 39

75 Τεμάχιο 30 1,6 48
76 Σακούλες ηλ. Σκούπας  5 τεμ Τεμάχιο 15 11,22 168,3
77 Σιδερόπανα ύφασμα μεγάλα Τεμάχιο 5 3,85 19,25

78 Τεμάχιο 30 0,81 24,3

79 Τεμάχιο 10 3,28 32,8
80 Σκούπα  βούρτσα διπλή Μ.Κ Τεμάχιο 30 3,17 95,1

81 Τεμάχιο 30 1,87 56,1

82 Τεμάχιο 40 2,85 114

83 Τεμάχιο 30 1,65 49,5

84 Τεμάχιο 40 1,28 51,2
85 Φαράσι πλαστικό ΜΚ ψηλό Τεμάχιο 20 2 40

86 Τεμάχιο 5 9,92 49,6

87 Τεμάχιο 10 4,39 43,9
88 Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό Τεμάχιο 30 2,28 68,4

89 Τεμάχιο 10 1 10

90 Τεμάχιο 10 4,23 42,3
91 Λάστιχο χοντρό ποτίσματος Μέτρο 200 0,88 176

92 Τεμάχιο 10 38,71 387,1

93 Τεμάχιο 20 12,6 252

Μερικό Σύνολο οκ 2049,55

Κοντάρια πλαστικοποημένα 
μεγάλης διαμέτρου 

Κοντάρια πλαστικοποημένα 
μικρής διαμέτρου 

Κουβάς σφουγγαρίσματος 
πλαστικός με στίφτη

Πανάκια καθαρισμού         
συσκ. 3 τεμ

Σκόνη πλυσίματος στο χέρι 
τύπου Tide 450 γρ

Σκούπα χόρτου Μ.Κ 
(κλασσική)

Σκούπα  βούρτσα διπλή 
ανταλλακτικό

Σφουγγαρίστρα γίγας επαγγ. 
Ανταλλακτικό τύπου vetex

Σφουγγαρίστρα ανταλ/κό 
τύπου vetex γίγας

Σφουγγαρίστρα ανταλ/κό 
τύπου vetex γίγας

Καλάθι απορ/των κουζίνας 
πλαστικό με πεντάλ Νο 146

Καλάθι WC  πλαστικό με 
πεντάλ 

Σχοινί απλώματος 10 μ 
πλαστικοποιημένο με σύρμα

Ποδιά πλαστικοποημένη 
κουζίνας

Κουβάς σφουγγαρίσματος  
καρότσι επαγγελματικός 
μονός

Σκουφάκια μαγείρων μιας 
χρήσης συσκ. 200 τεμ
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19502,86
ΦΠΑ 24 % 4680,69
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 24183,55

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
KA 20.6633.0001

1 Τεμάχιο 50 64,51 3225,5

3225,5
ΦΠΑ 24 % 774,12
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ 3999,62

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 
ΚΑ 20.6634.0002
ΣΚΟΥΠΕΣ CPV 44423000-1

1 Τεμάχιο 423 3,7 1565,1
2 Κοντάρι ξύλινο Τεμάχιο 64 0,74 47,36

1612,46
ΦΠΑ 24 % 386,99
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ 1999,45

ΟΜΑΔΑ Ε
ΚΑ 20.6634.0009
ΣΑΚΟΥΛΕΣ CPV 19640000-4

1 Κιλό 7000 1,35 9450

2 Κιλό 810 1,5 1215

3 Κιλό 950 1,5 1425

12090
ΦΠΑ 24 % 2901,6
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄ 14991,6

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΟΜΑΔΑΣ Β΄΄

Υλικά απολύμανσης & 
πλυσίματος κάδων CPV 
24455000-8

Υγρό καθαρισμού & 
απολύμανσης κάδων             
συσκ. 5 lt

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΟΜΑΔΑΣ Γ΄΄

Σκούπα χόρτου 6 ραφών Μ.Κ 
( κλασσική)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΟΜΑΔΑΣ Δ΄΄

Σακούλες πλαστικές ( μαύρες 
με άσπρη εκτύπωση ) 
75χ100 πάχος 80 mm

Σακούλες πλαστικές 
( διαφανείς) λεπτές 50χ70 
πάχος 70 mm

Σακούλες πλαστικές πράσινες 
75χ72 πάχος  70mm

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
ΟΜΑΔΑΣ Ε΄΄
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47714,65
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% 11451,52
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 59166,17

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο  ΔΝ/ΤΗΣ
Τ.Υ

ΖΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ

ΜΟΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ   ΟΜΑΔΩΝ 
Α+Β+Γ+Δ+Ε 
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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 


