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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται να γίνει η προμήθεια µε τίτλο: «Προμήθεια 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» 

Η εκτέλεση της προμήθειας  θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α’) με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή. 

Στην προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η 
τιμή μονάδας του είδους και το γενικό σύνολο της δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%). Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό των # 
1.333,56 €# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η δαπάνη που απαιτείται ,θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και θα βαρύνει των 
Κ.Α. 15.6634 του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου για το Οικονομικό Έτος 
2019. 

Εάν η εκτέλεση της προμήθειας δεν πληρεί τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία , 
τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016. 
Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια του 
συμβατικού χρόνου και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται για κανένα λόγο. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

α/α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Aqua forte Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ.450 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 Cif κρέμα Καθαριστικό σε μορφή κρέμας για όλες τις επιφάνειες εσωτερικών 
χώρων, παχύρρευστο, αρωματικό, να απομακρύνει δύσκολους ρύπους 
οργανικής και ανόργανης φύσης, λίπη . Να ξεπλένεται εύκολα και να 
μην προκαλεί φθορές στις επιφάνειες. Με επιφανειοδραστικές ουσίες, 
λεπτούς κόκκους και σάπωνες μπουκάλι των 500ml. 

3 TU.BO.FLO Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα , που αποφράσσει από 
διάφορα υπολείμματα τους νεροχύτες , νιπτήρες κ.λ.π. και 
απομακρύνει τηδυσοσμία . Σε συσκευασία των 100ml, με  
αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης 

4 wettex Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπουwettex) 26cm χ 32cm Υψηλή 
απορροφητικότητα,  άριστης  ποιότητας  και  γρήγορο  στέγνωμα,  
χωρίς  να αφήνει χνούδι. 

5 αλάτι πλυν. πιάτων Σκόνη κατάλληλη για την απομάκρυνση των αλάτων και των 
υπολειμμάτων απορρυπαντικού. Σε συσκευασία στην οποία θα 
αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης 

6 Αλκοολούχος λοσιόν Η Αλκοολούχος Λοσιόν αποτελείται από μετουσιωμένη αιθυλική 
αλκοόλη  γεωργικής προέλευσης, νερό και γλυκερίνη. Είναι άοσμη και 
κατάλληλη μόνο για εξωτερική χρήση. 

7 αντιβακτηριδιακό σπρέι Αντιβακτηριδιακό SPRAY 750 ML (4+1) που να εξασφαλίζει υγιεινή 
καθαριότητα σε βάθος, απολύμανση των επιφανειών και 100% 
απομάκρυνση των αλάτων, με σύνθεση χωρίς χλώριο. Η ειδική αυτή 
8σύνθεση συνδυάζει καθαριστικά συστατικά και απολυμαντικούς 
π9αράγοντες στη σωστή αναλογία και καταπολεμά το 99,9% των 
βα10κτηριδίων. 

8 αντισιπτικό χεριών Αλκο11ολούχο αντισηπτικό χεριών σε µορφή gel 500ml.. Ήπιο 
αντισηπ12τικό, βοηθά µε δραστικό τρόπο στη µείωση των ιών που 
µεταδίδον13ται κυρίως µέσω των χεριών. 



 

9 Απορ. πλυντ. ρούχων Σκόνη πλυν14τηρίου , που να διαλύεται εύκολα και πλήρως, να 
εξασφαλίζει κ15αθαριότητα και λάμψη στα ρούχα, να περιέχει ενεργά 
τασιενεργά συς16τατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το 
υδάτινο περιβάλλ17ον, να μην περιέχει βόριο και φωσφορικά. Να μην 
προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, να πλένει αποτελεσματικά και 
στους 30 βαθμούς . Να είναι σε χάρτινη συσκευασία όπου θα έχει 
οδηγίες χρήσης 

10 Γάντια μιας χρήσεως Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό , μίας χρήσης μεγάλης 
αντοχής, κατάλληλο για προφύλαξη της υγιεινής και ασφάλειας του 
χρήστη τους. Σε συσκευασία: Πακέτο χάρτινο 100 ζεύγη μεγέθους 
S,M,L 

11 Γυαλιστικό πλυντ. πιάτων Συµπυκνωµένο στεγνωτικό/γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων 

12 Εντομοκτόνο Να είναι άοσμο, κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό 
αέριο , σε εύχρηστη συσκευασία, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές 
της Ε. Ε. Απαραίτητη η αναγραφή επί της φιάλης οι οδηγίες χρήσης και 
ασφάλειας. Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων της Ελλάδας. Σε συσκευασία 300ml 

13 Λαμπες βιδωτές Τάση τροφοδοσίας: 220V – 240V, Ισχύς: 10W,Απόδοση σε Lumen: 
1255Lm, Ισοδυναμία ισχύος: 60W, Βάση: E27, Ρύθμιση έντασης: Όχι, 
Χρωματισμός: Φυσικό λευκό, Χρωματική λειτουργία: 4200K, Σώμα: 
Πλαστικό με εσωτερικό αλουμινίου, λεία επιφάνεια, Ενέργεική κλάση: 
A+, Συχνότητα: 50Hz,Μοίρες απόδοσης φωτισμού: 220, Συντελεστής 
ισχύος λαμπτήρα: 0.5+,Ονομαστική διάρκεια ζωής: 25.000h, 

14 Λάμπες μπαγιονέτ Λαμπτήρας αλογόνου, ισχύος 70W, τάση ρεύματος 230V, τύπου 
(ΜΠΑΓΙΟΝΕΤ), διαφανής (clear) 

15 Λευκαντικό   Να είναι απολυμαντικό και λευκαντικό υγρό, για επαγγελματικά 
πλυντήρια ρούχων. Να είναι καταχωρημένο στον ΕΟΦ για την 
απολυμαντική του δράση. Η δράση του να βασίζεται στο 
ελευθερούμενο ενεργό οξυγόνο, κατάλληλο για όλους τους τύπους 
υφασμάτων (βαμβακερά, βαμβακερά/συνθετικά) λευκά και 
χρωματιστά. Να χρησιμοποιείται σε αναλογία 3 – 10 ml ανά kg 
στεγνού ρουχισμού περίπου στους 60 – 90 οC στο στάδιο της κύριας 
πλύσης μαζί με το απορρυπαντικό. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
συσκευές δοσολόγησης. Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού 
βάρους 20 – 30 kg περίπου. Να είναι βιοδιασπώμενο, και να μην 
ρυπαίνει το περιβάλλον. Η χρήση του να είναι φιλική προς τον 
χρήστη. 

16 Μαλακτικό πλυντ. ρούχων Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει 
το υδάτινο περιβάλλον . Να συσκευάζεται σε ειδικά μελετημένες 
συσκευασίες ώστε να είναι 100% ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το 
χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα , υποαλλεργικό και να μην 
προκαλεί ερεθισμούς , να προσφέρει απαλότητα στα ρούχα. Σε 
συσκευασία των 4lit 

17 Μωρομάντηλα Υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδέτερο PH, χωρίς οινόπνευμα για να 
μην προκαλεί ερεθισμούς σε συσκευασία των 72 φύλλων 

18 Βρεφικές πάνες (συσκ. 44 τμχ) (κιλά 12-25) πάνες 12-25gr με μοναδικά φιλική προστασία ως προς το δέρμα 

19 Βρεφικές πάνες (συσκ. 50 τμχ) (κιλά 8-18) πάνες 8-18gr με μοναδικά φιλική προστασία ως προς το δέρμα 

20 Παπί υγρό Υγρό καθαρισμού τουαλέτας τύπου παπί απολυμαντικό κατάλληλο για 
επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750ml. 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.  

21 Παπί BLOCK Υγρό καθαρισμού τουαλέτας τύπου παπί απολυμαντικό κατάλληλο για 
επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750ml. 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.  

22 Σακ. ηλεκτρικής σκούπας Χάρτινες σακούλες φίλτρου με δύο στρώσεις, με εξαιρετική απόδοση 
φιλτραρίσματος και αντοχή σε τάσεις. 

23 Σακούλες απορ. Γίγας 80Χ1,10 Σακούλα απορριμμάτων διαστάσεων  70χ95  cm  άριστης  ποιότητας.  
Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη 
συσκευασία  η  οποία εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος 
και την προέλευση. 



 

24 Σακούλες απορ. Καλαθιού Σακούλα  γραφείου  διαστάσεων  48Χ50  cm  άριστης  ποιότητας.  Να  
μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη 
συσκευασία  η  οποία εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος 
και την προέλευση. 

25 Σακούλες απορ. Μεγάλες Σακούλα  απορριμμάτων  διαστάσεων  52χ75  cm  άριστης  ποιότητας.  
Να  μην σκίζεται,  να  μην  στάζει.  Σε  κατάλληλα  τυποποιημένη 
συσκευασία  η  οποία εξωτερικά να αναγράφει τις διαστάσεις, το βάρος 
και την προέλευση. 

26 Σακούλες τροφίμων Σακούλες φύλαξης τροφίµων µεγάλες, 25Χ35 40mic. 

27 Σύρμα κουζίνας Ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια εξαιρετικής αντοχής , σε 
σπειροειδή μορφή , που δεν αφήνουν ίχνη υλικού κατά την χρήση τους, 
βάρους 15gr περίπου έκαστο Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα ,ανά 
τεμάχιο. 

28 Σφουγγάρια κουζίνας Σφουγγάρια με σύρμα (φίμπρα), για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών 
με ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά, για αποκόλληση 
ρύπων.  

29 Ταμπλέτες πλυντ. πιάτων Ταμπλέτες πιάτων, έχουν ειδική σύνθεση που απομακρύνουν και τους 
δυσκολότερους λεκέδες: Αφαιρούν τους δύσκολους λεκέδες, 
Προσφέρει λάμψη στα ανοξείδωτα σκεύη. Προστατεύει το πλυντήριο 
από τα άλατα. 

30 Υγρό για πάτωμα 1 λιτρ. Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για 
όλες τις επιφάνειες που πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες από 
:ξύλο, πλαστικό,ανοξείδωτο, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα , τοίχους 
κ.λ.π. Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα , να έχει ευχάριστη και διακριτική 
οσμή. Πλαστική φιάλη  1  λίτρου  πάνω  στην  οποία  θα  αναγράφονται  
οδηγίες  χρήσεως  και ασφάλειας. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα 
με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια 
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

31 Υγρό για πιάτα 500ml Συμπυκνωμένο, υψηλής περιεκτικότητας σε ενεργά συστατικά. Υψηλού 
σταθερού αφρισμού, ουδέτερου PH. Καταπολεμά βακτηρίδια, μύκητες, 
μικρόβια, μούχλα – ιούς και δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν εστίες 
μόλυνσης και δυσοσμιών. Τέλεια υγιεινή και καθαριότητα, 
βιοδιασπώμενο και οικείο με το περιβάλλον. Η δράση του είναι 
γρήγορη και αποτελεσματική. Διαλύει και απομακρύνει λίπη, χωρίς 
κατάλοιπα και μικρόβια στα σκεύη, δοχείο των 500ml  

32 Υγρό καθ. τζαμιών ανταλ/κο Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες 
επιφάνειες πουπλένονται,  όπως  τζάμια,  βιτρίνες  ,  παράθυρα,  
παρμπρίζ  και  τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , 
λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  θαμπάδες  και  
υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, 
οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του  προϊόντος  
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Να διατίθεται  σε συσκευασία  
των  750ml .  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 

33 Υγρό καθαρ. αλάτων 500 Όξινο διάλυμα για την απομάκρυνση της επίμονης βρωμιάς, όπως: 
άλατα, υπολείμματα σαπουνιού από βρύσες, ντους, πλακάκια, αρμούς 
και είδη υγιεινής. Συσκευασία 500ml. 

34 Υγρο καθαρ. τζαμιών αντλία Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για όλες τις γυάλινες 
επιφάνειες πουπλένονται,  όπως  τζάμια,  βιτρίνες  ,  παράθυρα,  
παρμπρίζ  και  τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να απομακρύνει σκόνη , 
λεκέδες, στίγματα και δακτυλιές. Να  μην  αφήνει  ίχνη,  θαμπάδες  και  
υπολείμματα.  Συσκευασία  σε  πλαστική φιάλη με οδηγίες χρήσεως, 
οδηγίες προφύλαξης και αρ. Αδείας κυκλοφορίας του  προϊόντος  
σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Να διατίθεται  σε συσκευασία  
των  750ml .  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 

35 Υγρό κρεμ. Χεριών 1 lt Παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  για  πλύσιμο  χεριών.  Να  διατίθεται  
σε συσκευασία των 1 λίτρων. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου pH, 
περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη. Τα 
συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά. 



 

36 Υγρό κρεμ. χεριών αντλία 300ml Αντιβακτηριδιακό παχύρευστο  διάλυμα  κατάλληλο  για  πλύσιμο  
χεριών.  Να  διατίθεται  σε συσκευασία των 300ml. Θα πρέπει να είναι 
ουδέτερου pH, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και 
γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά. 

37 Χαρτί κουζίνας Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό των 800gr, 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 800  γρ.  με απόκλιση +/- 10%) Συσκευασία σε πλαστικό 
περίβλημα 

38 Χαρτί υγείας δίφυλλο Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που να αποσυντίθεται εύκολα 
στο νερό (πλήρως υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και αντοχής στη 
χρήση. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση κατά τρόπο 
ώστε να είναι εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο. Κάθε ρολό να είναι 
περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξη του 
ρολού το οποίο θα είναι διαμέτρου 5 εκ. ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί 
στις ήδη υπάρχουσες βάσεις χαρτιού. Κατά την παράδοση τα ρολά 
πρέπει να περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα από πολυαιθυλένιο σε 
τρόπο ώστε κανένα σημείο του χαρτιού καθαριότητας να μην παραμένει 
εκτεθειμένο. 
Η κάθε συσκευασία θα περιέχει οκτώ (8) ρολά των 125gr.  
Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η κόλλα να μην 
διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, προς εύκολη χρήση και αποφυγή 
σπατάλης.  
Σύνθεση: 100% λευκασμένος χημικός και θερμομηχανικός πολτός. 
Βάρος : 125 γραμμαρίων περίπου (+/‐5%).   

39 Χαρτομάντιλα επιτραπέζια Χαρτομάντηλα δίφυλλα, από λευκασμένο χαρτοπολτό 100%, κουτί των 
100τμχ. 

40 Χαρτοπετσέτες Απορροφητική από 100% λευκασμένο χημικό πολτό - Δίφυλλη γκοφρέ 
διαστάσεων 25cm X 23cm με απόκλιση +/- 5%. Σε συσκευασία πακέτου 
με πλαστικό περίβλημα. Κιβώτιο με 20 πακέτα x200φύλλα (4000φύλλα 
ανά κιβώτιο) 

41 Χλωρίνη παχύρευστη μεσαία Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, με καθαριστικές - 
απολυμαντικές ιδιότητες και περιεκτικότητα τουλάχιστον 4% κ.ο. σε 
ενεργό χλώριο (Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, πάνω στην οποία 
θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας δοχείου 4lt 

42 Χλωρίνη ρευστή μεσαία Λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3-6% 
κ.β. σε ενεργό χλώριο, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική 
οσμή , σε συσκευασία των 2 λίτρων και να αναγράφεται η ημερομηνία 
παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με 
οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας 
του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
H παράδοση των ειδών που αφορούν καθαριότητα και ευπρεπισμό, θα γίνεται στις 
εγκαταστάσεις των παιδικών σταθμών του Νομικού Προσώπου με βάση την ποσότητα η οποία 
θα αναφέρεται στα Δελτία παραγγελίας.  Οι εγκαταστάσεις των παιδικών Σταθμών είναι οι εξής: 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Α& Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

1ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΛΩΣΤΑΙΝΑ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

2ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ- ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ ΣΤΑΜΝΑ 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΤΟΧΗ 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ 

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΣΘΜΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ ΓΟΥΡΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ 

 



 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α CPV 
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

μ/μ 
Ενδ. 
ποσότητα 

Ενδ. Τιμή 
μονάδας 

Αξία €   (άνευ 
φπα) 

1 39822000-0 
Υδροχλωρικό οξύ (acquaforte) 
430ml 

ΤΜΧ 20 0,42 8,4 

2 39831600-2 Cif κρέμα ΤΜΧ 5 1,1 5,5 

3 39831600-2 
Υγρό αποφρακτικό τουαλέτας σε 
συσκευασία των 100 ml 
(ενδεικτικού τύπου tuboflo) 

ΤΜΧ 10 0,5 5 

4 39830000-9 
Σπογγοπετσέτα κουζίνας (τύπου 
wettex) 26cm χ 32cm 

τμχ 10 0,65 6,5 

5 39831210-1 αλατι πλυν. πιάτων τμχ 5 2,3 11,5 

6 24322500-2 
Αλκοολούχος λοσιόν σε φιάλη των 
425ml (70ο οινόπνευμα) 

ΤΜΧ 20 1 20 

7 39811100-1 αντιβακτηριδιακό σπρέι τμχ 20 3,79 75,8 

8 33631600-8 
Αντιβακτηριδιακό  υγρό σαπούνι 
χεριών  με αντλία (300ml) 

τμχ 20 2 40 

9 39831200-8 
Απορ. πλυντ. Ρούχων(45 
μεζ./2.250 kg) 

ΤΜΧ 5 7,98 39,9 

10 18424300-0 
Γάντια ελαστικά μιας χρήσης 
(συσκευασία των 100 τμχ.)  Νο 
medium, large 

ΤΜΧ 10 2,6 26 

11 39831200-8 Γυαλιστικό πλυντ. πιάτων ΤΜΧ 10 2,78 27,8 

12 24452000-7 
Εντομοκτόνο σπρέι για κατσαρίδες 
(300 ml) 

τμχ 10 3 30 

13 31500000-1 Λαμπες βιδωτές τμχ 10 1 10 

14 31500000-1 Λάμπες μπαγιονέτ τμχ 10 1,75 17,5 

15 39831200-8 λευκαντικό τμχ 5 0,78 3,9 

16 39831200-8 
Μαλακτικό πλυντ. ρούχων(συσκ. 
1,5 lt) 

ΤΜΧ 5 5,39 26,95 

17 33750000-2 Μωρομάντηλα (συκ. 72 τμχ) τμχ 10 1,81 18,1 

18 33771200-7 
Βρεφικές πάνες (συσκ. 44 τμχ) 
(κιλά 12-25) 

ΤΜΧ 10 12,5 125 

19 33771200-7 
Βρεφικές πάνες (συσκ. 50 τμχ) 
(κιλά 8-18) 

ΤΜΧ 10 14,5 145 

20 39831200-8 Παπί υγρό ΤΜΧ 10 1 10 

21 39831200-8 Παπί BLOCK ΤΜΧ 10 0,8 8 

22 18937100-7 
Σακούλες για ηλεκτρική σκούπα σε 
συσκευασία των 5 τεμαχίων 

τμχ 5 5 25 

23 18937100-7 
Σάκοι πλαστικοί απορριμμάτων 
γενικής χρήσης 70χ95 (γίγας) 
(συσκ.10τεμ) 

ΤΜΧ 20 1,05 21 

24 18937100-7 
Σάκοι πλαστικοί απορριμμάτων 
γραφείου 48χ50 (συσκ.20τεμ) 

ΤΜΧ 50 0,5 25 



 

25 18937100-7 
Σάκοι πλαστικοί  απορριμμάτων 
γενικής χρήσης (μεσαίες) 52χ75 
(συσκ.10τεμ) 

ΤΜΧ 50 0,7 35 

26 18937100-7 Σακούλες τροφίμων τμχ 10 1,1 11 

27 44310000-6 Σύρμα κουζίνας ΤΜΧ 10 0,5 5 

28 39224320-7 
Σφουγγάρι καθαρισμού πιάτων με 
σύρμα διπλής όψεως 26χ32  

ΤΜΧ 10 0,3 3 

29 39831210-1 
Ταμπλέτες πλυντ. Πιάτων 
(συσκευασία 24 τμχ.) 

ΤΜΧ 10 9,94 99,4 

30 39831200-8 
Καθαριστικό υγρό 
σφουγγαρίσματος 1lt 

ΤΜΧ 10 1 10 

31 39831200-8 
Υγρό καθαριστικό πιάτων σε 
συσκευασία των 500ml 

ΤΜΧ 5 0,6 3 

32 39831200-8 Υγρό καθ. τζαμιών ανταλ/κο 750 ml ΤΜΧ 5 0,95 4,75 

33 39831200-8 Υγρό καθαρ. αλάτων 500 ΤΜΧ 5 1,3 6,5 

34 39831200-8 
Καθαριστικό τζαμιών με ψεκαστήρα  
(750ml) 

ΤΜΧ 5 0,8 4 

35 33741100-7 Σαπούνι χεριών υγρό (4lt) ΤΜΧ 5 2,4 12 

36 33741100-7 Υγρό κρεμ. χεριών αντλία 300ml ΤΜΧ 5 1,59 7,95 

37 33763000-6 
Χαρτί κουζίνας ρολό επαγγελματικό 
των 800gr  

ΤΜΧ 10 1,6 16 

38 33770000-8 Χαρτί υγείας δίφυλλο ρολό (8αδα) ΤΜΧ 20 1,6 32 

39 33760000-5 Χαρτομάντιλα επιτραπέζια ΤΜΧ 10 0,7 7 

40 33764000-3 Χαρτοπετσέτες ΤΜΧ 20 0,45 9 

41 24413200-4 
Απολυμαντικό ειδών υγιεινής με 
παχύρευστη  βάση το χλώριο 
(4lt)(τύπου klinex) 

ΤΜΧ 20 2,1 42 

42 44410000-7 Χλωρίνη ρευστή μεσαία (1250 ml) ΤΜΧ 20 1,8 36 
  

Συνολική αξία άνευ Φ.Π.Α.       1.075,45 
  

 Φ.Π.Α. 24%       258,11 

  Αξία       1.333,56 

 
Μεσολόγγι  25/9/2019 

 
                                                      Θεωρήθηκε 
 
   Η  Συντάξασα                                                           Η Πρόεδρος 
                                                                                     
                                                                                                              
       
 
 
 
   Ασπασία Βήττα                                                   Παρασκευή Πετρονικολού 
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