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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια υλικών καθαριότητας, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης του Ν. Σερρών, 
για το έτος 2017, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2017. 
CPV 39830000-9, Κωδ. NUTS:EL526 

 
 Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια υλικών καθαριότητας, για την 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης 
του Ν. Σερρών, για το έτος 2017, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. 
έτους 2017. 

και έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 
2) Τον Οργανισµό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.∆.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27- 
12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α). 
4) Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση». 
5) Την αρ. 30110 385/27-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ Β/390/10-2-2017) του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει».    
6) Το µε αριθ. πρωτ. 217820/1112/1-6-2017 έγγραφο του Τµ. ∆ιαφάνειας & Υποστήριξης Συστηµάτων 
της Π.Ε. Σερρών Α∆ΑΜ:17RΕQ001849531.  
7) Την µε αρ. 1787/33/26-9-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ µε Α∆Α:ΩΜ∆Ε7ΛΛ-22∆ περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης και της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, για την προµήθεια υλικών καθαριότητας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπ/σης του Ν. Σερρών, για το έτος 2017, εις βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2017. 
8) Την µε αρ. πρωτ. 418097/4209/6-10-2017 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α∆Α: ΩΑ787ΛΛ-ΑΘ2 
και Α∆ΑΜ:17REQ002049499 που καταχωρήθηκε µε α/α 2984 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής της ΠΚΜ. 
9) Την µε αρ. 2108/22-11-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΚΜ µε Α∆Α:ΨΒΨ97ΛΛ-9ΛΥ που 
αφορά την ανάδειξη µελών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Σερρών. 
 

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια υλικών 
καθαριότητας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Εκπ/σης του Ν. Σερρών, για το έτος 2017, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Σερρών οικ. έτους 2017, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2017 

A/A ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Ενδεικτική τιµή 
µονάδας χωρίς 

ΦΠΑ  

Προϋπολ. 
∆απάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1 Βαµβάκι 100 gr. Τεµάχια 100 0,80 80,00 

2 
Οινόπνευµα φωτιστικό (µπλε) 390 
ml.  Τεµάχια 200 0,90 180,00 

3 
Γάντια χειρός µιας χρήσεως 
(βινυλίου) διάσταση large.  

Συσκ. 100 
τµχ 60 2,90 174,00 

4 

Ξεσκονιστήρι µε χειρολαβή και 
πανάκι ηλεκτροστατικό στην άκρη 
SWIFFER ή ισοδύναµο. Συσκ. 20 τµχ 30 1,50 45,00 

5 

Πετσέτες βαµβακερές & 
ηλεκτροστατικές για ξεσκόνισµα 
40*40cm.  Τεµάχια 90 1,70 153,00 

6 
Σφουγγάρι πιάτων SCOTCH-BRITE 
διαστάσεων 8*11 cm ή ισοδύναµο. Τεµάχια 100 0,80 80,00 

7 

Wettex γενικής χρήσης SCOTCH-
BRITE ή VILEDA (µεγ. µέγεθος) ή 
ισοδύναµο. Τεµάχια 350 1,00 350,00 

8 Παρκετέζα (βαµβακερού νήµατος).  Τεµάχια 15 5,80 87,00 

9 

Σφουγγαρίστρα επαγγελµατικής 
χρήσης RAYON ή ισοδύναµο 
(Βάρος: 400 gr Υλικό νήµατος: 
Rayon ή ισοδύναµο). Τεµάχια 200 2,85 570,00 

10 
Ξαραχνιάστρα µε κοντάρι 
πτυσσόµενο.  Τεµάχια 8 3,80 30,40 

11 
Σετ Σφικτήρας 14cm + κοντάρι 
επαγγελµατικής σφουγγαρίστρας.  Τεµάχια       12 5,00 60,00 

12 Φαράσι πλαστικό.  Τεµάχια 10 0,50 5,00 

13 

Καλάθι απορριµµάτων πλαστικό 
(30cm ύψος) µε καπάκι που 
ανοιγοκλείνει µε πεντάλ. Τεµάχια 6 7,00 42,00 

14 

Κρεµοσάπουνο µε γλυκερίνη 
PALMOLIVE, FLOS (300 ml µε 
αντλία) ή ισοδύναµο. Τεµάχια 800 1,50 

                
1.200,00 

15 

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού 
βρύσης INSTAPURE R7 ή 
ισοδύναµο. Τεµάχια 15 18,00 270,00 

16 
Σκούπα (χωρίς κοντάρι) µε χοντρό 
πάσο βιδωτή. Τεµάχια 40 1,20 48,00 

17 

Σφουγγαρίστρα (χωρίς κοντάρι) 
οικιακής χρήσης µε χοντρό πάσο 
βιδωτή. Τεµάχια 40 2,50 100,00 

18 
Αρωµατικό gel stick up για µικρούς 
χώρους, air wick ή ισοδύναµο. 

Συσκ.  2  
τµχ.  30 4,50 135,00 

19 
Κοντάρι σφουγγαρίστρας οικιακής 
χρήσης µε χοντρό πάσο βιδωτό. Τεµάχια 30 0,40 12,00 

20 
Κοντάρι σκούπας οικιακής χρήσης 
µε χοντρό πάσο βιδωτό. Τεµάχια 30 0,40 12,00 

21 
Σακούλες δειγµάτων Κτην/κής 
µεσαίου µεγέθους (polybags). Τεµάχια 40 0,50 20,00 
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22 
Σακούλες κήπου µεγάλες µαύρες 
(περίπου 7 ανά κιλό). Κιλά  1.000 1,20 

      
1.200,00 

23 

Σακούλες απορ. µε κορδόνι 
µεγάλες 52x75 SANITAS ή 
ισοδύναµο. 

Συσκ. 10 
τµχ. 600 1,00 600,00 

24 Σακούλες απορ. µικρές 55x45. 
Συσκ. 20 

τµχ. 1.300 0,65 845,00 

25  CIF cream (500 gr) ή ισοδύναµο. Τεµάχια 40 1,25 50,00 

26 
Υγρό πιάτων µε γλυκερίνη 500ml 
ΑVA ή FLOS ή ισοδύναµο. Τεµάχια 300 1,50 450,00 

27 
Υγρό πατώµατος AZAX ή BREF ή 
FLOS 1 lt ή ισοδύναµο. Τεµάχια 800 1,35 

      
1.080,00    

28 
Υγρό τζαµιών AZAX ή FLOS 450 ml 
ή ισοδύναµο. Τεµάχια 500 1,00 500,00 

29 
Υγρό λεκάνης τουαλέτας AFROSO 
ή BREF 750 ml ή ισοδύναµο. Τεµάχια 500 1,30 650,00 

30 
Υδροχλωρικό οξύ (κεζάπ) 450 gr 
οικιακής χρήσης. Τεµάχια 50 0,50 25,00 

31 
Χλωρίνη (παχύρευστη) KLINEX ή 
FLOS 1250 ml ή ισοδύναµο. Τεµάχια 600 1,60 960,00 

32 
Υγρό καθαριστικό αλάτων Viakal 
500 ml ή ισοδύναµο. Τεµάχια 70 1,8 126,00 

33 

Χαρτί υγείας SOFTEX ή KLEENEX ή 
DELICA (3 φυλλο, 19,4m, 
διαστάσεων 96*108mm ανά ρολό ) 
ή ισοδύναµο. 

Συσκ. 12 
τµχ. 500 2,20 1.100,00 

34 

Χαρτί κουζίνας επαγγελµατική 
συσκευασία  
( 800gr, διαστάσεις 22Χ20 cm, 
ατοµική συσκευασία) Τεµάχια 1.100 3,00 

      
3.300,00    

35 Αντισηπτικό χεριών gel 4 lt. Τεµάχια 4 39,50 158,00 

36 

Χαρτί χεριών για αυτόµατο 
µηχάνηµα (1 kgr, διάµετρος 6,6 
cm, πλάτος 7,5cm, µήκος ≈100m).  

Συσκ.   6   
τµχ. 50 25,00 

      
1.250,00    

37 

Σκόνη ξεβουλώµατος νιπτήρων µε 
κρύο νερό 60gr, TUBOFLO ή 
ισοδύναµο. Σακουλάκια 30 0,90 27,00 

38 
Yγρό για το πλύσιµο χαλιών 
VANISH για χαλιά ή ισοδύναµο. Τεµάχια 10 1,90 19,00 

39 

Ανταλλακτικά απολυµαντικού 
υγρού 825ml για οικολογική συσκ. 
(δηλ. χωρίς µπαταρίες, εγκέφαλο, 
κ.α.) µε φυσική ροή του υγρού 
στην τουαλέτα ανά 5min διάρκειας 
ενός µήνα. Τεµάχια 330 9,10 

      
3.003,00    

40 

Χαρτί υγείας ρολό για µηχάνηµα 
800gr διάµετρος 7,40cm & πλάτος 
5,20cm. Τεµάχια 70 3,15 220,50 

41 

Καρότσι σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικό µονό, µε βάση 
πλαστική και αποσπώµενο κάδο 25 
lt, Πρέσας, Χερούλι αλουµινίου, 
Μεταλλικό πλαίσιο µετακίνησης 
του καροτσιού µε ροδάκια. Τεµάχια 4 98,60 394,40 
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42 
Καλάθι απορριµµάτων γραφείου 
πλαστικό. Τεµάχια 10 

3,00   
30,00   

43 Κατσαριδοκτόνο σπρέι. Τεµάχια 10 3,50 35,00 

         ΣΥΝΟΛΟ  
    

19.676,30   

    ΦΠΑ 4.722,31 

    
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 24.398,61 

 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 24.398,61€, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.( 24%), ή 19.676,30 € άνευ Φ.Π.Α., η οποία έχει εγκριθεί µε την αρ. 
1787/33//26-9-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 
721 και Κ.Α.Ε. 1231.α.01, του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ 
418097/4209/6-10-2017 (Α∆Α:ΩΑ787ΛΛ-ΑΘ2, Α∆ΑΜ:17REQ002049499), η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 2984 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ΠΚΜ. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΧΗΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Τα υλικά καθαριότητας και λοιπά χηµικά προϊόντα πρέπει να έχουν τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας (από τον 
ΕΟΦ ή το Γενικό Χηµείο του Κράτους).  

To ανταλλακτικό φίλτρο νερού βρύσης θα πρέπει να φιλτράρει αποτελεσµατικά το 97% του χλωρίου, το 99% του 
µόλυβδου, το 97% των εντοµοκτόνων, το 99% του αµιάντου, το 99% των παρασιτικών µικροβίων και να αφαιρεί 
την κακή γεύση και τις οσµές. Τα ανταλλακτικά φίλτρα θα πρέπει να κουµπώνουν στις συσκευές φιλτραρίσµατος 
που υπάρχουν στις Υπηρεσίες.  

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τρεις επί µέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

 

1) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει:  

α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία διενέργειας της διαδικασίας 
ανάθεσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα παραπτώµατα (όπως, 
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία), που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
147/Α/8-8-2016). Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα που είναι µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 

αβ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 

β) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού.(Άρθρο 73 παραγρ. 4 περ. β) του παραπάνω νόµου. 
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γ) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου. (Άρθρο 75 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου). 

δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου). 
 
ε) Φορολογική ενηµερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου). 

 
2) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», στον οποίο θα εµπεριέχεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην 
οποία ο προµηθευτής θα δηλώνει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών, όπως αυτές αναφέρονται 
παραπάνω, θα καλύπτονται πλήρως και απολύτως καθώς και ότι τα υλικά καθαριότητας και λοιπά χηµικά προϊόντα 

έχουν τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας (από τον ΕΟΦ ή το Γενικό Χηµείο του Κράτους). 
 

3) «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς 
του Αναδόχου, συµπληρωµένα σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς του 
Παραρτήµατος Ι. 
 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι µε την κατάθεση των προσφορών τους 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες τουλάχιστον, 

από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 
Η οικονοµική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Με το άνοιγµα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί και στην συνέχεια θα ανοιχθεί ο φάκελος «Τεχνικές Προδιαγραφές» και 
θα αξιολογηθεί και αυτός. Οι προσφορές που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Κάθε 
Τεχνική προσφορά που θα απορρίπτεται θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως. 
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
θα συνεχίσουν µε το άνοιγµα των «Οικονοµικών προσφορών». 
Κατά το άνοιγµα των Οικονοµικών προσφορών θα καταγραφούν οι οικονοµικές προσφορές. 
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων ο οποίος διαθέτει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 
προσφέρει την χαµηλότερη τιµή 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο οριστικός ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ      ΥΠΟΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές τόσο για το σύνολο του έργου, όσο και για µέρος 
αυτού, εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. ∆εν γίνεται δεκτή η προσφορά για µέρος της 
ποσότητας ορισµένου προϊόντος. Κάθε ενδιαφερόµενος θα αποστείλει την προσφορά του σε ένα κύριο 
σφραγισµένο φάκελο. 
 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ        ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στο γραφείο 217 2ος όροφος, 
Κ.Καραµανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350360 µέχρι και τις 23-10-2017, στις 8:30 π.µ. 

Προσφορές που θα κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσµες και 

επιστρέφονται. 
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Οι προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών τις 
23-10-2017 και ώρα 9:00 π.µ. παρουσία της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης 
κατόπιν διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Σερρών. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 
www.pkm.gov.gr 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Η σύµβαση λήγει στις 31-12-2017. Μετά την υπογραφή της σύµβασης θα ακολουθήσει τηλεφωνική ή έγγραφη 
παραγγελία των υλικών. Η παράδοση τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα επτά (7) ηµερών από την 
παραγγελία, σε αποθηκευτικό χώρο στου κεντρικού κτιρίου της Π.Ε Σερρών (∆ιοικητήριο) που θα υποδειχθεί 
από την υπηρεσία, στην ταχ. δ/νση Κων. Καραµανλή 36-Σέρρες, παρουσία της αρµόδιας επιτροπής 
παραλαβής. 
 
 
 
                                                                               Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
                                                                 Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών 
 
 
 
                                                                                     Κοτζάογλου Σωκράτης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   I 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2017 

A/A ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προσφερόµεµη 
τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ  

Συνολική. 
∆απάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1 Βαµβάκι 100 gr. Τεµάχια 100   

2 
Οινόπνευµα φωτιστικό (µπλε) 390 
ml.  Τεµάχια 200   

3 
Γάντια χειρός µιας χρήσεως 
(βινυλίου) διάσταση large.  

Συσκ. 100 
τµχ 60   

4 

Ξεσκονιστήρι µε χειρολαβή και 
πανάκι ηλεκτροστατικό στην άκρη 
SWIFFER ή ισοδύναµο. Συσκ. 20 τµχ 30   

5 

Πετσέτες βαµβακερές & 
ηλεκτροστατικές για ξεσκόνισµα 
40*40cm.  Τεµάχια 90   

6 
Σφουγγάρι πιάτων SCOTCH-BRITE 
διαστάσεων 8*11 cm ή ισοδύναµο. Τεµάχια 100   

7 

Wettex γενικής χρήσης SCOTCH-
BRITE ή VILEDA (µεγ. µέγεθος) ή 
ισοδύναµο. Τεµάχια 350   

8 Παρκετέζα (βαµβακερού νήµατος).  Τεµάχια 15   

9 

Σφουγγαρίστρα επαγγελµατικής 
χρήσης RAYON ή ισοδύναµο 
(Βάρος: 400 gr Υλικό νήµατος: 
Rayon ή ισοδύναµο). Τεµάχια 200   

10 
Ξαραχνιάστρα µε κοντάρι 
πτυσσόµενο.  Τεµάχια 8   

11 
Σετ Σφικτήρας 14cm + κοντάρι 
επαγγελµατικής σφουγγαρίστρας.  Τεµάχια       12   

12 Φαράσι πλαστικό.  Τεµάχια 10   

13 

Καλάθι απορριµµάτων πλαστικό 
(30cm ύψος) µε καπάκι που 
ανοιγοκλείνει µε πεντάλ. Τεµάχια 6   

14 

Κρεµοσάπουνο µε γλυκερίνη 
PALMOLIVE, FLOS (300 ml µε 
αντλία) ή ισοδύναµο. Τεµάχια 800   

15 

Ανταλλακτικό φίλτρο νερού 
βρύσης INSTAPURE R7 ή 
ισοδύναµο. Τεµάχια 15   

16 
Σκούπα (χωρίς κοντάρι) µε χοντρό 
πάσο βιδωτή. Τεµάχια 40   

17 

Σφουγγαρίστρα (χωρίς κοντάρι) 
οικιακής χρήσης µε χοντρό πάσο 
βιδωτή. Τεµάχια 40   

18 
Αρωµατικό gel stick up για µικρούς 
χώρους, air wick ή ισοδύναµο. 

Συσκ.  2  
τµχ.  30   

19 
Κοντάρι σφουγγαρίστρας οικιακής 
χρήσης µε χοντρό πάσο βιδωτό. Τεµάχια 30   
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20 
Κοντάρι σκούπας οικιακής χρήσης 
µε χοντρό πάσο βιδωτό. Τεµάχια 30   

21 
Σακούλες δειγµάτων Κτην/κής 
µεσαίου µεγέθους (polybags). Τεµάχια 40   

22 
Σακούλες κήπου µεγάλες µαύρες 
(περίπου 7 ανά κιλό). Κιλά  1.000   

23 

Σακούλες απορ. µε κορδόνι 
µεγάλες 52x75 SANITAS ή 
ισοδύναµο. 

Συσκ. 10 
τµχ. 600   

24 Σακούλες απορ. µικρές 55x45. 
Συσκ. 20 

τµχ. 1.300   

25  CIF cream (500 gr) ή ισοδύναµο. Τεµάχια 40   

26 
Υγρό πιάτων µε γλυκερίνη 500ml 
ΑVA ή FLOS ή ισοδύναµο. Τεµάχια 300   

27 
Υγρό πατώµατος AZAX ή BREF ή 
FLOS 1 lt ή ισοδύναµο. Τεµάχια 800   

28 
Υγρό τζαµιών AZAX ή FLOS 450 ml 
ή ισοδύναµο. Τεµάχια 500   

29 
Υγρό λεκάνης τουαλέτας AFROSO 
ή BREF 750 ml ή ισοδύναµο. Τεµάχια 500   

30 
Υδροχλωρικό οξύ (κεζάπ) 450 gr 
οικιακής χρήσης. Τεµάχια 50   

31 
Χλωρίνη (παχύρευστη) KLINEX ή 
FLOS 1250 ml ή ισοδύναµο. Τεµάχια 600   

32 
Υγρό καθαριστικό αλάτων Viakal 
500 ml ή ισοδύναµο. Τεµάχια 70   

33 

Χαρτί υγείας SOFTEX ή KLEENEX ή 
DELICA (3 φυλλο, 19,4m, 
διαστάσεων 96*108mm ανά ρολό ) 
ή ισοδύναµο. 

Συσκ. 12 
τµχ. 500   

34 

Χαρτί κουζίνας επαγγελµατική 
συσκευασία  
( 800gr, διαστάσεις 22Χ20 cm, 
ατοµική συσκευασία) Τεµάχια 1.100   

35 Αντισηπτικό χεριών gel 4 lt. Τεµάχια 4   

36 

Χαρτί χεριών για αυτόµατο 
µηχάνηµα (1 kgr, διάµετρος 6,6 
cm, πλάτος 7,5cm, µήκος ≈100m).  

Συσκ.   6   
τµχ. 50   

37 

Σκόνη ξεβουλώµατος νιπτήρων µε 
κρύο νερό 60gr, TUBOFLO ή 
ισοδύναµο. Σακουλάκια 30   

38 
Yγρό για το πλύσιµο χαλιών 
VANISH για χαλιά ή ισοδύναµο. Τεµάχια 10   

39 

Ανταλλακτικά απολυµαντικού 
υγρού 825ml για οικολογική συσκ. 
(δηλ. χωρίς µπαταρίες, εγκέφαλο, 
κ.α.) µε φυσική ροή του υγρού 
στην τουαλέτα ανά 5min διάρκειας 
ενός µήνα. Τεµάχια 330   

40 

Χαρτί υγείας ρολό για µηχάνηµα 
800gr διάµετρος 7,40cm & πλάτος 
5,20cm. Τεµάχια 70   
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41 

Καρότσι σφουγγαρίσµατος 
επαγγελµατικό µονό, µε βάση 
πλαστική και αποσπώµενο κάδο 25 
lt, Πρέσας, Χερούλι αλουµινίου, 
Μεταλλικό πλαίσιο µετακίνησης 
του καροτσιού µε ροδάκια. Τεµάχια 4   

42 
Καλάθι απορριµµάτων γραφείου 
πλαστικό. Τεµάχια 10 

 
 

43 Κατσαριδοκτόνο σπρέι. Τεµάχια 10   

         ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ  

    
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  
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