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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 22(EIKOΣΙ ΔΥΟ  ) 

    ΣΚΟΥΠΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΏΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

CPV 39224300-1  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ,  ως έχουν τροποποιηθεί και  ισχύουν σήμερα . 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3. Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά 

/υπηρεσίες. 

4. Την υπ αριθμ  564/14-10-19    απόφαση ΔΣ για την  έγκριση  πίστωσης 19.419,25€ 

συμπ/νου και του ΦΠΑ και την άμεση διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισμού  για την 

προμήθεια σκουπών βουρτσών και άλλων ειδών για οικιακή χρήση     με κωδικό cpv 
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39224300-1 με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή  και δημοσίευση για την κάλυψη 

των επειγουσών αναγκών του Νοσοκομείου και την έγκριση της διακήρυξης και  των τεχνικών 

προδιαγραφών  

5.  Την ΑΔΑ    ΩΖ6Η469ΗΔ8-ΩΦ2    Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Απόφαση  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των εξής 

ειδών:  

    ΣΚΟΥΠΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΏΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

CPV 39224300-1  

 

ως αναφέρονται στο συνημμένο 19.419,25€   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

    'Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο  διαγωνισμό  πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη  

προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου  μέχρι τις  25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10.00πμ και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των  

φακέλων  από  την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. agsavvas-

hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ  και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται 

από το Νοσοκομείο  

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης 

πληρωμής της διακήρυξης . 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα 

τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

Οικονομικά 

στοιχεία 

Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων 

ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          +         + 

   

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας 

αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές προδιαγραφές. 

Άρθρο 1ο Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά 

όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) υποχρεωτικά στην 
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Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    ενδείξεις 

που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε 

απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και τα 

οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών 

πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει 

αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, 

κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 

της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 

αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο 

προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι 

διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.   

7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο 

και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον αύξοντα 

αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  

8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  καθώς και 

τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο 

Τμήμα Προμηθειών. 
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9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά την  κρίση 

της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 

10.Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα είδη που 

προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον 

πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για 

χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως 

απόρριψη της προσφοράς.  

12. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της 
ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η 
οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 
μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινούς 
αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες 

 

Yπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα στην οποία να 
αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παρ .1 αρθρου 73 Ν 
4412/2016. 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον 
ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
υποβάλλεται εκ μέρους του Νόμιμου 
εκπροσώπου .  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα , 
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού , 
όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης  
του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, ή το αρμοδίως  
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.  
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
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Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο κράτος-
μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 
13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων 

«προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

Άρθρο 2 – Προσφερόμενες τιμές  

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη  στις αποθήκες του    Νοσοκομείου. 

    Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής:  

 α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 

     Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να αναγράφουν 

την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών: : Τμηματικά ανάλογα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου  

Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι οι τιμές 

δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, της 

ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς 

αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που 

υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή 

οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   

Άρθρο 3ο – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

Άρθρο 4ο   - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή 

του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 

30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για 

παροχή υπηρεσιών). 
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 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν κλήρωσης, 

που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη πρόσκλησή του 

σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση 

της προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

 

Άρθρο 5ο- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για ένα έτος   από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  μονομερώς από το 

Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων.  

 To Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από 

τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων των 

προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

Άρθρο 6ο - Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του σχετικού 

εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα 

στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. 
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Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 4 παρ.3 

του Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

 Ποσοστό 0,00252% για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για 

τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 7 της Υ.Α.5143/ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου (άρθρο 350 παρ. 3 

του Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% για κράτηση Α.Ε.Π.Π. επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος 

χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/ΦΕΚ 969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την 

αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων υπέρ Οργ. Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 του  

Ν.3580/2007).    

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω 

κρατήσεων (άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος 

είναι 8%. 

O Πρόεδρος  ΔΣ –Διοικητής  

α.α. 

Η Αντιπρόεδρος ΔΣ – Αναπληρώτρια Διοικήτρια 
 

Ευανθία Γεωργιάδη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α                                                                        ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 22 

 

                                                         ΣΥΝΟΠΤΙΚΌΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 

ΣΚΟΥΠΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΏΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

CPV 39224300-1  

 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΣ 

ΠΙΘΑΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

    
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ         

1 41754 ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΣΕΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 2,9 145 

2 41832 
ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΞΥΣΤΡΕΣ ΤΣΕΠΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 0,2 20 

    

Η προμήθεια των ειδών α/α 1,2 
θα γίνει από τον ίδιο 
προμηθευτή, για να υπάρχει 
συμβατότητα         

3 41765 
ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 5,8 174 

4 41766 
ΛΑΜΑ ΞΥΣΤΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 40 0,62 24,8 

    

Η προμήθεια των ειδών α/α 3,4 
θα γίνει από τον ίδιο 
προμηθευτή, για να υπάρχει 
συμβατότητα         

5 41756 ΡΑΚΛΕΤΕΣ (ΤΡΑΒΗΧΤΗΡΙΑ 
ΝΕΡΟΥ) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ 55cm ΤΕΜΑΧΙΑ 10 8,9 89 

6 41833 

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΩΝ 
150 cm ΓΙΑ ΡΑΚΛΕΤΕΣ 
(ΤΡΑΒΗΧΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ) 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ 55cm ΤΕΜΑΧΙΑ 10 4,96 49,6 

    

Η προμήθεια των ειδών α/α 5,6 
θα γίνει από τον ίδιο 
προμηθευτή, για να υπάρχει 
συμβατότητα         

7 41767 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ INOX ΜΕ 
ΣΠΑΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΩΝ 35cm ΤΕΜΑΧΙΑ 10 6,94 69,4 

8 41768 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 1,5 30 

    

Η προμήθεια των ειδών α/α 7,8 
θα γίνει από τον ίδιο 
προμηθευτή, για να υπάρχει 
συμβατότητα         
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9 41728 
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΕΚΤΗΡΕΣ ΤΩΝ 
35cm ΤΕΜΑΧΙΑ 50 8,62 431 

10   
ΑΝΑΤΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΡΕΚΤΗΡΩΝ 
(ΓΟΥΝΑΚΙΑ)ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΩΝ 
35cm          

10.1   

ΚΟΚΚΙΝΟ (ΜΟΝΩΣΕΙΣ) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 5,85 175,5 

10.2   

ΠΡΑΣΙΝΟ (ΘΑΛΑΜΟΥΣ) ΤΕΜΑΧΙΑ 40 5,85 234 

10.3 41729 ΑΣΠΡΟ (ΑΛΛΑΓΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ) ΤΕΜΑΧΙΑ 30 5,85 175,5 

11 41730 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΩΝ 
150 cm ΓΙΑ ΒΡΕΚΤΗΡΕΣ ΤΩΝ 
35cm ΤΕΜΑΧΙΑ 50 4,68 234 

    

Η προμήθεια των ειδών α/α 
9,10,(10.1, 10.2, 10.3), 11 θα γίνει 
από τον ίδιο προμηθευτή, για να 
υπάρχει συμβατότητα         

12 41744 
ΞΥΣΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 8 40 

13   
ΚΑΛΥΚΑΣ ΞΥΣΤΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 3 15 

14 41746 
ΛΑΜΑ ΞΥΣΤΡΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,43 8,6 

    

Η προμήθεια των ειδών α/α 
12,13,14 θα γίνει από τον ίδιο 
προμηθευτή, για να υπάρχει 
συμβατότητα         

15 41758 ΚΑΔΟΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 
ΤΩΝ 22 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 27,5 55 

16 41745 
ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΞΥΡΑΦΙ ΤΖΑΜΙΩΝ 
10CM ΤΕΜΑΧΙΑ 3 2,66 7,98 

17 32062 ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ  ΣΤΙΦΤΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 30 4,5 135 

    
Να έχει χωρητικότητα 12 λίτρα       0 

18 41747 ΔΟΧΕΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΌΣ 
ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 200 0,58 116 

19 41748 ΣΗΜΑ (ΤΑΜΠΕΛΑ) ΕΡΑΣΙΑΣ 
ΔΙΠΛΗ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 7,25 145 

    Nα είναι κίτρινου χρώματος, με 
μαύρα γράμματα       0 

    Να εφιστά την προσοχή για την 
ολισθηρότητα του εδάφους       0 

20 41769 
ΤΡΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 
ΥΓΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 5 25 
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21 41732 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΨΗΛΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ περίπου 1 m ΤΕΜΑΧΙΑ 50 3,2 160 

22 41760 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ 
ΜΑΝΣΕΤΑ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,55 77,5 

    Να είναι από νιτρίλιο με βαμβακερή 
χνουδωτή επένδυση       0 

    Να έχουν μήκος 30-33 cm       0 

    Mεγέθη M,L,XL       0 

23 41749 
ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΕΥΓΗ 30 1,6 48 

    

Να είναι από επεξεργασμένο  
δέρμα μόσχου, με ενίσχυση 
δερμάτινη στην παλάμη, δείκτη και 
αντίχειρα, πάχους 1-1,2 cm       0 

    
Να έχει   μανσέτα ασφαλείας, 
βαμβακερή φόδρα       0 

    
Επίπεδα μηχανικών αντοχών 
3,2,4,3       0 

    Μεγέθη M, L, XL       0 

24 41770 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΕΚΤΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ( 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΌ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) ΖΕΥΓΗ 100 3,04 304 

    
Να είναι από ίνες πολυαμίδιου με 
επικάλυψη νιτριλίου           0 

    Μεγέθη M, L, XL 
      0 

25 41771 
ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ 
ΜΑΝΣΕΤΑ,  ΤΕΜΑΧΙΑ 4 32 128 

    
Tο μήκος του γαντιού να είναι 60-
70 cm        0 

    
Να είναι κατασκευασμένα από PVC       0 

26   ΓΑΝΤΙΑ   ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ:       0 

    
Nα έχουν μήκος τουλάχιστον 30 -
33 cm       0 

    Το υλικό τους να είναι από φυσικό 
latex, με βαμβακερή επένδυση       0 

    
ΜΕΓΕΘΗ S-XL ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ       0 

26.1 41733 
α) ΜΠΛΕ ΖΕΥΓΗ 100 1,94 194 

26.2 41734 β) ΚΙΤΡΙΝΟ ΖΕΥΓΗ 100 1,94 194 
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26.3   

γ)ΠΡΑΣΙΝΟ ΖΕΥΓΗ 100 1,94 194 

26.4 41735 
δ)ΚΟΚΚΙΝΟ ΖΕΥΓΗ 100 1,94 194 

27 41722 ΣΠΟΓΓΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 0,98 147 

    
Ο σπόγγος να έχει τσόχα λευκού 
χρώματος, ώστε να μη φθείρει τις 
επιφάνειες       0 

    

Να είναι κατάλληλος για τον 
καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, 
όπως επιφάνειες από πορσελάνη, 
χρώμα, ανοξείδωτα, γυαλικά, 
πλεξιγκλας κλπ       0 

    
Να έχουν μήκος περίπου 9Χ15cm 
(±1)       0 

28 41723 ΣΠΟΓΓΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 0,7 105 

    

Ο σπόγγος να έχει  τσόχα σκληρή 
μαύρου χρώματος, για να 
απομακρύνει τους ρύπους από τα 
μαγειρικά σκεύη       0 

    
Να έχουν μήκος περίπου 9Χ8 cm  
(±1)       0 

29   
ΣΠΟΓΓΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΡΥΠΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 0,86 129 

    

Ο σπόγγος να έχει τσόχα πράσινου 
χρώματος, για τον καθαρισμό 
επιφανειών που είναι ανθεκτικές 
στις χαρακιές, όπως επιφάνειες 
στην κουζίνα, είδη υγιεινής κλπ ,        0 

    Να έχουν μήκος περίπου 9-15cm  
(±1)       0 

30 41772 
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 7,19 35,95 

31 41773 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
2 m ΤΕΜΑΧΙΑ 5 4,8 24 

    

Η προμήθεια των ειδών α/α 30,31 
θα γίνει από τον ίδιο 
προμηθευτή, για να υπάρχει 
συμβατότητα         

32   
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ 
(ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ)       0 
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Να είναι 300-400 γραμμαρίων, να 
έχει αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 
καθαριστικά       0 

    
Να μην αφήνει χνούδι κατά την 
χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα       0 

    
Οι σφουγγαρίστρες να μην είναι 
βιδωτές για να μπαίνουν στους 
αντίστοιχους σφιγκτήρες       0 

32.1 41774 
α) ΜΠΛΕ   100 6,07 607 

32.2 41775 
β) ΠΡΑΣΙΝΟ   100 6,07 607 

32.3 41776 
γ) ΚΟΚΚΙΝΟ   100 6,07 607 

33   

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
150 cm, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
: 

 
    0 

    

Να είναι από αλουμίνιο και στο 
επάνω μέρος να έχουν χρωματική 
κωδικοποίηση (μπλε, πράσινο, 
κόκκινο)       0 

33.1 41777 α) ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 4,27 427 

33.2 41778 
β)ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 4,27 427 

33.3 41779 
γ)ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 4,27 427 

34   ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΚΛΙΠΣ 13-15  cm       0 

34.1 41780 
α) ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2,6 260 

34.2 41781 
β)ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2,6 260 

34.3 41782 
γ)ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2,6 260 

    

Η προμήθεια των ειδών α/α 32,( 
32.1,32.2, 32.3),33 (33.1,33.2,33.3) 
και 34 (34.1,34.2, 34.3) θα γίνει 
από τον ίδιο προμηθευτή, για να 
υπάρχει συμβατότητα         

35 41750 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΜΑΚΡΥ 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 15 4,03 60,45 

36 41751 
ΣΚΟΥΠΕΣ (ΒΕΝΤΑΛΙΑ) ΓΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,37 68,5 

37 41763 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ 1,20 cm ΤΕΜΑΧΙΑ 50 1,24 62 

38 41762 
ΣΚΟΥΠΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 
(ΠΥΚΝΗ) ΤΕΜΑΧΙΑ 10 1,86 18,6 

39 41731 
ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 6,45 129 
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40   

ΠΑΝΕΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΥΠΟΥ 
SWIFFER) ΠΡΟΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ 
30Χ60 cm ΠΑΚΕΤΟ 100 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ 
-ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 40000 0,05 2000 

41   

ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 60 cm ΤΕΜΑΧΙΑ 100 13,22 1322 

42   ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  140cm ΤΕΜΑΧΙΑ 100 3,76 376 

    

Η προμήθεια των ειδών α/α 
40,41,42 θα γίνει από τον ίδιο 
προμηθευτή, για να υπάρχει 
συμβατότητα         

43   

WETTEX ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΓΙΑ 
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
30Χ30cm       0 

43.1 41743 α) ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,14 114 

43.2 41739 β) ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,14 114 

43.3 41738 γ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,14 114 

43.4 41740 δ)ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 1,14 114 

44   ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
ΧΩΡΩΝ  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ       0 

    Να είναι κατασκευασμένα από 
μικροϊνες και να είναι πλενόμενα       0 

    Να είναι τετράγωνα με διαστάσεις 
από 30-40cm       0 

44.1 41724 
α) ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,78 267 

44.2 41725 
β) ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,78 267 

44.3 41726 
γ)ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,78 267 

44.4 41727 
δ)ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 150 1,78 267 

45   

ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΤΩΝ 6 ΛΙΤΡΩΝ ΣΕ 
ΧΡΏΜΑΤΑ ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 
ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
ΣΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ       0 

45.1   
α) ΜΠΛΕ   10 10 100 

45.2 41850 β) ΚΙΤΡΙΝΟ   10 10 100 

45,3 41851 γ)ΠΡΑΣΙΝΟ   10 10 100 

45.4   δ)ΚΟΚΚΙΝΟ   10 10 100 
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46   
ΡΟΛΛΟ ΤΣΟΧΑ (ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΦΙΜΠΡΑ)  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
10Χ200Χ1,5cm ΤΕΜΑΧΙΑ 50 4,4 220 

    Να είναι κατασκευασμένη από 
πολυεστέρα και ανθρακόνυμα         

47   
ΔΑΓΚΑΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 2 m ΤΕΜΑΧΙΑ 1 34 34 

48   
ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΕΣ         

48.1 41785 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΕΣ Φ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 1,8 9 

48.2 41786 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΕΣ  Φ 125 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 1,8 9 

48.3 
41787 ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΕΣ Φ 140 ΤΕΜΑΧΙΑ 5 1,8 9 

49 24341 ΣΥΡΜΑΤΑ ΧΟΝΤΡΑ ΦΩΛΙΕΣ 
ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΤΩΝ 60 ΓΡ ΤΕΜΑΧΙΑ 1000 0,85 850 

50 41753 
ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 8 3,6 28,8 

51 24343 
ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 45-50 
λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 10 15,7 157 

52 24344 
ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ ΜΕΣΑΙΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 30 
λίτρων ΤΕΜΑΧΙΑ 10 14,5 145 

53 24346 
ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 5 4,5 22,5 

    
     45238   15660,68 

    
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ     

ΦΠΑ 
24% 3758,5632 

    Οι εταιρείες επί ποινή 
απόρριψης θα πρέπει:   ΣΥΝΟΛΟ   19419,243 

    
α) Να προσκομίσουν  ISO 9001, 
CE mark από διαπιστευμένους 
φορείς         

    
β) Να κατατεθούν δείγματα         

 

 


