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I. ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 

 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια  «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ» , 

τθσ Δομισ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν 

Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ». Θ προμικεια ειδϊν Κακαριότθτασ και Ευπρεπιςμοφ κα καλφψει τισ 

ανάγκεσ τθσ Δομισ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι 31/12/2020 με δικαίωμα 

μονομεροφσ παράταςθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ 

προχπολογιςκείςασ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των τυχϊν τροποποιιςεϊν τθσ. 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 12.246,61€ χωρίσ 

ΦΠΑ και θ ςχετικι πίςτωςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του «Διεκνοφσ 

Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» με ςτοιχεία: 

Κ.Α. 64.08 «Αναλϊςιμα Τλικά» 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου     

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : Είδθ Κακαριςμοφ:39830000-9, Είδθ Ευπρεπιςμοφ: 33700000-

7. 

Η προμικεια κα επιβαρφνει τον προχπολογιςμό του «Διεκνζσ Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ 

Ανάπτυξθ» του οικονομικοφ ζτουσ 2020. Η προμικεια  κα ανατεκεί με  τθ διαδικαςία τθσ 

απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 118 του νόμου 4412/2016 και με κριτιριο τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ προκφπτουςα από το 

μεγαλφτερο ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ για το ςφνολο των ειδϊν και των δφο ομάδων τθσ 

πρόςκλθςθσ. Θ κατακφρωςθ κα γίνει για  το ςφνολο των ειδϊν (κακαριότθτασ και 

ευπρεπιςμοφ) ςτθ ςυνολικά χαμθλότερθ τιμι.      

        Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςτο πλαίςιο του 

Εκνικοφ Ρρογράμματοσ του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020 και 

από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ (2018ΣΕ71920005). 

                      

                                                   

 

 



 

 

 

ΙΙ .ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

1. Πλα τα προσ προμικεια είδθ κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ κα είναι ςφμφωνα με 

τθν περιγραφι τουσ, αναγνωριςμζνθσ μάρκασ, και κα καλφπτουν τουλάχιςτον τισ 

παρακάτω προδιαγραφζσ. Η παραγωγι, ςφνκεςθ και ςιμανςθ τουσ κα είναι 

ςφμφωνθ με τουσ νόμουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ και 

θ πϊλθςθ αυτϊν να επιτρζπεται χωρίσ κανζνα περιοριςμό ςε όλεσ τισ χϊρεσ μζλθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

2. Θα φζρουν ςιμανςθ CE και ετικζτεσ ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα ςτουσ 

ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ και κα είναι εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

3. Ειδικά , για τα απορρυπαντικά κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν ΕΥΩΡΑΪΚΗ ΚΑΙ 

ΕΘΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : 

 Κανονιςμόσ (ΕΚ) 648/2004 και Κανονιςμόσ (ΕΚ) 907/2006 ςχετικά με τα 

απορρυπαντικά (EEL 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίςτοιχα) και οι 

τροποποιιςεισ του. 

 Νομοκεςία ςχετικά με τθν ταξινόμθςθ, ςυςκευαςία και επιςιμανςθ 

επικινδφνων ουςιϊν και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδθγία 

1999/45/ΕΚ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν) . 

 Η οδθγία 1999/45/ΕΚ ζχει ενςωματωκεί ςτο ελλθνικό Δίκαιο με τθν 

Υπουργικι Απόφαςθ 265/2002 (ΦΕΚ1214/Β/19.9.2002) 

 K.Y.A. 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπωσ τροποποιικθκε από 

τθν Υπουργικι 

 Απόφαςθ 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί κακιζρωςθσ ςυςτιματοσ 

καταχϊρθςθσ, ςφμφωνα με το οποίο κάκε κακαριςτικό προϊόν που πρόκειται 

να κυκλοφοριςει ςτθν ελλθνικι αγορά πρζπει να φζρει αρικμό καταχϊρθςθσ 

του Μθτρϊου απορρυπαντικϊν και κακαριςτικϊν προϊόντων που τθρείται 

ςτθ Διεφκυνςθ Ρρϊτων Υλϊν και Βιομθχανικϊν Ρροϊόντων του ΓΧΚ. 

4. Να ζχουν καλι ικανότθτα διαβροχισ και διείςδυςθσ. 

5. Να απομακρφνουν τθ ρφπανςθ από τισ επιφάνειεσ και να τθ διατθροφν ςε μορφι 

αιωριματοσ ι διαλφματοσ. 



 

 

 

6. Να χρθςιμοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ αραιϊςεισ και κερμοκραςίεσ που προτείνονται 

από τον καταςκευαςτι. 

7. Να μθν οξειδϊνουν ι διαβρϊνουν τον εξοπλιςμό. 

8. Να μθν είναι τοξικά και να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτα μάτια και ςτο δζρμα. Να μθ 

ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

9. Να μθν επιτρζπουν ςτο ςκλθρό νερό να ςχθματίηει αποκζςεισ αλάτων. 

10. Να διαλφονται καλά και εφκολα ςτο νερό. 

11. Να ξεπλζνονται εφκολα και να μθν αφινουν υπολείμματα. 

12. Να μθν αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ και να μθν είναι επιβλαβι για τθν υγεία του 

προςωπικοφ και των φιλοξενουμζνων. 

13. Να είναι ςφραγιςμζνα και να φζρουν ετικζτα αναγνϊριςθσ, να φζρουν ετικζτα ςτα 

Ελλθνικά ι και ςτα Ελλθνικά όπου κα αναγράφονται θ φράςθ ‘’μακριά από παιδιά’’, το 

τθλζφωνο του 

Κζντρου Δθλθτθριάςεων και ο υπεφκυνοσ για τθ διάκεςθ του προϊόντοσ ςτθν αγορά. 

14. Αν το προϊόν ταξινομείται ωσ επικίνδυνο, να φζρει το ςφμβολο και τθν ζνδειξθ κινδφνου, 

τισ φράςεισ κινδφνου και τισ οδθγίεσ αςφαλοφσ χριςθσ. 

15. Στθν περίπτωςθ που ταξινομοφνται ι επιςθμαίνονται ωσ διαβρωτικά, να ζχουν πϊμα 

αςφαλείασ και ανάγλυφθ επιςιμανςθ κινδφνου. 

16. Να είναι δερματολογικά ελεγμζνα, να αναφζρεται που παράγονται ι ςυςκευάηονται και 

να αναφζρεται θ ςφνκεςθ κάκε προϊόντοσ ςτθ ςυςκευαςία τουσ 

17. Να ζχουν βιοδιαςπαςιμότθτα τουλάχιςτον 90% 

18. Το υλικό ςυςκευαςίασ των απορρυπαντικϊν – κακαριςτικϊν να είναι φιλικό προσ το 

περιβάλλον και ανακυκλϊςιμο . 

19. Τα προσ προμικεια είδθ κα είναι εγκεκριμζνων εταιριϊν ευρείασ κατανάλωςθσ, κα 

προζρχονται από εργοςτάςια που λειτουργοφν νόμιμα και το κάκε προϊόν κα ζχει αρικμό 

καταχϊρθςθσ ςτο Γενικό Χθμείο του κράτουσ. 

 

Για τα είδθ κακαριςμοφ και ευπρεπιςμοφ ιςχφουν οι προδιαγραφζσ αυτζσ που 

απορρζουν από τισ ςχετικζσ κείμενεσ διατάξεισ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ. 

 



 

 

 

A. Σα ηθτοφμενα προσ προμικεια είδθ πρζπει να ζχουν τα εξισ τεχνικά 

χαρακτθριςτικά: 

 

1. ΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 50 Χ 50  ΧΟΝΔΡΕ ΡΟΛΟ  20 ΣΕΜ: Διαςτάςεων 

50*50ςε ρολό 20 τμχ.,με αςτεροειδι ραφι και πάχοσ 8 mic. 

2. ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ - ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΟ (1LT) : Ραχφρευςτο υγρό ειδϊν υγιεινισ με βάςθ το 

χλϊριο (με απολυμαντικό παράγοντα υποχλωριϊδεσ νατριο 4,5 γρ ςτα 100 γρ )  

(τυπου χλωρίνθσ ) ςε πλαςτικό δοχείο ςυςκευαςίασ 2 lt το οποίο να περιζχει μθ 

ιονικά ταςιενεργά λιγότερο από 5 % ,κατιονικά  ταςιενεργά λιγότερα από 5% .. 

Δερματολογικά ελεγμζνο. Η Συςκευαςία να διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ για τθν 

αραίωςθ &χριςθ κακϊσ & οδθγίεσ προφυλάξθσ και αρ άδειασ κυκλοφορίασ του 

προϊόντοσ  Κατάλλθλο για χριςθ ςε χϊρουσ τροφίμων, κουηίνεσ. Εξαιρετικι 

κακαριςτικι και απολυμαντικι δράςθ ςε αραίωςθ 0,5% Εγκεκριμζνο από τον Ε.Ο.Φ. 

Συςκευαςία: 1lt  

3.  ΡΟΛΟ ΧΑΡΣΙ  ΚΟΤΗΙΝΑ (1000 gr), Χαρτί κουηίνασ ςε ρολό των 1000 γρ ςε χαρτί 

λευκό. Λευκαςμζνο χθμικό πολτό 100% (με απόκλιςθ +/- 10% )Συςκευαςία ςε 

πλαςτικό περίβλθμα. 

4. ΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 80Χ110 ΑΝΘΕΚΣΙΚΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΡΟΛΟ ( 10 ΣΕΜ), Σάκοι 

μαφροι , ςκλθροί μεγάλθσ αντοχισ ενδεικτικζσ διαςτάςεισ  80*110 ενδεικτικοφ 

χρϊματοσ  μαφρου, ςκλθροί, μεγάλθσ αντοχισ , Να ςθκϊνουν βάροσ 20 κιλϊν. Nα 

μθν ςκίηεται , να μθν ςτάηει κατάλλθλθ για βαριά αντικείμενα και υγρά   

5. ΤΓΡΟ ΓΕΝΙΚΘ ΧΡΘΘ ΜΕ ΑΡΩΜΑ 4lt, Να περιζχει ενεργά επιφανειοδραςτικά 

λιγότερο από 5%, φωςφορικά άλατα 5-15%.Να μθν επθρεάηει τα χρϊματα και να 

περιζχει πρϊτεσ φλεσ που να είναι βιοαπικοδομίςθμεσ. Κατάλλθλο για επιφάνειεσ 

από ξφλο, πλαςτικό, ανοξείδωτο, φορμάικεσ ,πλακάκια δαπζδου, μάρμαρα,τοίχουσ 

κλπ..Να μθν χρειάηεται ξζβγαλμα. διαλυτότθτα 1/100. Να διατίκεται πινακίδα με 

οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ και οδθγίεσ χριςθσ  κακϊσ και οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ . 

άδειασ κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.(ςυςκ του 

1lt )   

6. ΤΓΡΟ ΣΗΑΜΙΩΝ 750 ml(Με πιςτόλι ψεκαςμοφ), Με ςφςτθμα ψεκαςμοφ. Να περιζχει 

επιφανειοδραςτικά 0,3-0,5 % .Να περιζχει οργανικό διαλφτθ (εκ του οποίου 



 

 

 

τουλάχιςτον αλκοόλθ )min 6%. Ειδικι ςφνκεςθ για να βοθκά τον κακαριςμό & να 

μθν αφινει κάμπωμα μετά το ςκοφπιςμα &το ςτζγνωμα . Να δίνονται οδθγίεσ 

χριςεωσ και οδθγίεσ αςφαλείασ .Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία 750ml     

7.  ΛΙΠΟΔΙΑΛΤΣΙΚΟ( ςυςκ 750ml), Υγρό απορρυπαντικό  αλκαλικό κατάλλθλο για το 

χειρωνακτικό κακαριςµό επίµονων λιπαρϊν ρφπων από επιφάνειεσ κουηίνασ, όπωσ 

δάπεδα, απορροφθτιρεσ και φοφςκεσ.   Να είναι αςφαλζσ για χριςθ ςε επιφάνειεσ 

αλουμινίου.    

8. ΓΑΝΣΙΑ ΜΙΑ ΧΡΘΘ, γάντια λάτεξ όλα τα μεγζκθ, υποαλλεργικά ελαφρά 

πουδραριςμζνα 100 τμχ. 

9. ΦΟΤΓΓΑΡΙΑ  ΚΟΤΗΙΝΑ ΜΕ  ΤΡΜΑ, Απομακρφνει εφκολα λίπθ και βρωμιά ,δεν 

αναπτφςςει εφκολα μικρόβια. Ανκεκτικό ςε κακαριςτικά και απολυμαντικά. 

Κατάλλθλο ςχεδόν για όλεσ τισ επιφάνειεσ. Διάςταςθ: 15 χ 7 εκ.   

10. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΚΟΝΣΑΡΙ inox 1,30 m (για ςκοφπα /ςφουγγαρίςτρα ), Κοντάρι inox 

. Υψοσ 130cm,ανκεκτικό για να αντζχει και ςε επαγγελματικζσ εργαςίεσ.     

11. ΚΟΤΠΕ ΧΩΡΙ ΚΟΝΣΑΡΙ, Σκοφπα με μαλακζσ πλαςτικζσ ίνεσ, ενιςχυμζνεσ με τρίχα 7 

εκ. 4 ςειρϊν .     

12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΦΟΤΓΓΑΡΙΣΡΑ  (400gr), Επαγγελματικι ςφουγγαρίςτρα που ζχει 

μεγίςτθ απόδοςθ βάρουσ 400γρ, νθμάτινθ . Ρολφ μεγάλθσ απορροφθτικότθτασ & 

καλι κατακράτθςθ υγρϊν ,εξαιρετικά ανκεκτικι ιδανικι για μεγάλουσ 

επαγγελματικοφσ χϊρουσ.    

13. ΦΟΤΓΓΑΡΙΣΡΑ ΑΠΛΘ, Σφουγγαρίςτρα βιδωτι τφπου vettex   με κοντάρι, από 

βιςκόηθ ,πολυεςτζρα και πολυπροπυδζνιο , με αντοχι ςτα αλκααλικά και όξινα 

κακαριςτικά . Να μθν αφινει χνοφδια κατά τθν. χριςθ τθσ και να ζχει μεγάλθ 

απορροφθτικότθτα                        

14. ΧΑΡΣΙ ΤΓΕΙΑ ΔΙΦΤΛΛΟ ΛΕΤΚΟ Α ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΣΙΜΘ ΑΝΑ ΡΟΛΟ ΕΩ  130 gr, Χαρτί 

ρολό υγείασ μθ ανακυκλωμζνο από κακαρι χαρτομάηα , δίφυλλα  γκοφρζ   Α’ 

ποιότθτασ,  απαλά και απορροφθτικά. Σε πλαςτικι ςυςκευαςία ( Βάροσ ρολοφ 

130gr). 

15. ΚΟΤΒΑ ΦΟΤΓΓΑΡΙΜΑΣΟ ΜΕ ΣΙΦΣΘ, Κουβάσ ςφουγγαρίςματοσ16lt  με 

αποςπϊμενο  ςτίφτθ πλαςτικόσ. 



 

 

 

16. ΚΟΝΘ ΠΛΤΙΜΑΣΟ ΠΛΤΝΣΘΡΙΟΤ ΡΟΤΧΩΝ 45 ΜΕΗΟΤΡΕ, Σκόνθ πλυντθρίου, που 

να διαλφεται εφκολα & πλιρωσ , να εξαςφαλίηει κακαριότθτα & λάμψθ ςτα ροφχα , 

να περιζχει ενεργά ταςιενεργά ςυςτατικά βιοδιαςπϊμενα ϊςτε να μθν επιβαρφνει 

το υδάτινο περιβάλλον, να μθν περιζχει βόριο & φωςφορικά .Να μθν προκαλεί 

φκορζσ ςτισ ίνεσ των ροφχων , να πλζνει αποτελεςματικά και ςτουσ 30 βακμοφσ. Η 

ςυςκευαςία να ζχει οδθγίεσ 

17. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΠΙΑΣΩΝ (ΠΛΤΙΜΟ ΣΟ ΧΕΡΙ) 450 ml, Να περιζχει ανιονικά 

επιφανειοδραςτικά min16 % ,να περιζχει μθ ιονικά min 2% , NAOH  min 8 % , Να ζχει 

pH υδάτικοφ  διαλφματοσ  1% ,ειδικι ςφνκεςθ για να βοθκα τον κακαριςμό ρφπων 

κάκε μορφισ (τςαι ,λίπθ,αίμα , καφζσ αυγό κτλ. Να δίνονται οδθγίεσ χριςεωσ & 

οδθγίεσ αςφάλειασ .Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία των 4 lt.  

18. ΜΕΓΑΛΕ ΠΛΑΣΙΚΕ ΛΕΚΑΝΕ, για ροφχα, μεγάλθσ αντοχισ, όλα τα χρϊματα. 

19. ΓΑΝΣΙΑ ΚΟΤΗΙΝΑ, γενικισ χριςθσ απο Καουτςοφκ όλα τα μεγζκθ και χρϊματα. 

20. ΧΑΡΣΟΠΕΣΕΣΕ  ΛΕΤΚΕ 70ΣΕΜ (28 Χ 28), Από λευκαςμζνο  πρωτογενι Χθμικό 

πολτό 100% (διαςτ. 28*28), 100 τμχ. 

21. ΠΑΝΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΟΙΝΕ, Από φφαςμα μικροϊνϊν για τηάμια, κακρζπτεσ και 

επιφάνειεσ. 

22. ΔΙΑΦΑΝΘ ΜΕΜΒΡΑΝΘ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 250 Μ, Ιδανικι για τθ ςυντιρθςθ των 

τροφίμων μζςα &ζξω από το ψυγείο .Να διακζτει μεγάλθ ελαςτικότθτα και 

εφαρμόηει ςε όλα τα ςκεφθ , να είναι κατάλλθλθ για επαφι με τρόφιμα ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ  τθσ Ε.Ε. ακόμθ και ςε 100% αμιγζσ λίποσ , να είναι κατάλλθλθ για 

χριςθ ςτθν κατάψυξθ ςε κερμοκραςία εωσ -30ο. (ςυςκ 250μ.) 

23. ΛΑΔΟΚΟΛΛΕ ΨΘΙΜΑΣΟ(ςυςκ  50m), Λαδόκολλα , χαρτί ψθςίματοσ , να διακζτει 

εξαιρετικζσ αντικολλθτικζσ ιδιότθτεσ και μεγάλεσ αντοχζσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ 

να είναι κατάλλθλθ για επαφι με τρόφιμα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ  τθσ Ε.Ε.  

(ςυςκ 50m* 38 cm). 

24. ΠΟΓΓΟΠΕΣΕΣΑ, τφπου WETTEX, ςε ρολό . 

25. ΤΡΜΑ ΧΟΝΔΡΟ, Ανοξείδωτα ςυρμάτινα ςφουγγαράκια εξαιρετικισ αντοχισ, για 

κακαριςμό μαγειρικϊν ςκευϊν ςε ςπειροειδι  μορφι που δεν αφινουν ίχνθ υλικοφ 

κατά τθν χριςθ τουσ βάρουσ 50 γρ περίπου ,ςυςκευαςία ςε πλαςτικό περίβλθμα. 



 

 

 

26. ΑΛΑΣΙ ΠΛΤΝΣΘΡΙΟΤ ΠΙΑΣΩΝ 1 ΚΙΛO, Ειδικό αλάτι 99,9% κακαρό ςε κόκκουσ που 

διαλφονται εφκολα , να μθν περιζχει κατάλοιπα όπωσ ςίδθρο & ανκρακικά άλατα 

που κα καταςτρζψουν τθν ςυςκευι αποςκλιρυνςθσ (ςε ςυς 1κλ ) 

27. ΠΟΣΘΡΙΑ ΠΛΑΣΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΚ.20ΣΕΜ(ΔΙΑΦΑΝΘ)ΝΕΡΟΤ, κατάλλθλα για 

πλυντιριο, πολλαπλϊν χριςεων, κατάλλθλο για τρόφιμα μθ τοξικά (ΑΝΤΟΧΗΣ). 

28. WC ΑΡΩΜΑΣΙΚΟ ΣΟΤΑΛΕΣΑ 50 gr., Συςκευζσ αυτόματθσ απολφμανςθσ τουαλζτασ 

για οικιακοφσ και επαγγελματικοφσ χϊρουσ., όλα τα αρϊματα. 

29. ΑΛΟΤΜΙΝΟΧΑΡΣΟ 75Μ, Κλαςικό αλουμινόχαρτο να προςτατεφει αποτελεςματικά τα 

τρόφιμα από  φωσ και τισ οςμζσ . από κράμα αλουμινίου υψθλισ αντοχισ & 

ποιότθτασ να διακζτει το ιδανικό πάχοσ για να μθν τςακίηει & ςκίηεται 2 πλευρζσ ματ 

& γυαλιςτερι ςε ρολό 75* 30cm 

30. ΑΠΛΩΣΡΕ ΡΟΤΧΩΝ, Απλϊςτρα ροφχων, από αλουμίνιο, με 2 πτερφγια, 20m, 

διάςταςθ: 105(175 με ανοιχτά πτερφγια)x55x92 cm. 

31. ΜΑΛΑΚΣΙΚΟ ΡΟΤΧΩΝ 1lt, Υποαλλεργικό  δερματολογικά ελεγμζνο, χωρίσ χρωςτικζσ 

και ειδικά ςχεδιαςμζνο για να ςζβεται τθν φυςικι ιςορροπία του ευαίςκθτου 

δζρματοσ .Να περιζχει ενεργά ςυςτατικά βιοδιαςπϊμενα ϊςτε να μθν επιβαρφνει το 

υδάτινο περιβάλλον. Να προςφζρει  απαλότθτα ςτα φρεςκοπλυμζνα ροφχα, ενϊ το 

άρωμά του vα είναι απαλό και διακριτικό.(ςε ςυςκ. των 1lt) 

32. ΚΡΕΜΑΣΡΕ ΡΟΤΧΩΝ, απο πλαςτικό 10 τεμαχίων. 

33. ΚΟΙΝΙ ΑΠΛΩΜΑΣΟ , ρολό 10 μζτρων. 

34. ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟ ΤΓΡΟ ΠΛΤΝΣΘΡΙΟΤ ΠΙΑΣΩΝ 5 lt, Απορρυπαντικό για όλουσ τουσ 

τφπουσ των επαγγελματικϊν πλυντθρίων πιάτων με αλκαλικό PH , να περιζχει 

υποχλωριϊδεσ νάτριο και ενεργζσ ουςίεσ που διαλφουν λίπθ και πρωτεΐνεσ 

κατάλλθλο για κάκε βακμό ςκλθρότθτασ νεροφ.(ςε ςυςκ 5 λτ). 

35. ΣΑΜΠΛΕΣΕ  Θ' ΚΑΨΟΤΛΑ  ΠΛΤΝΣΘΡΙΟΤ ΠΙΑΣΩΝ (ΠΑΚΕΣΟ 40ΣΕΜ), Ταμπλζτεσ που 

να περιζχουν αλάτι & λαμπρυντικό ,να περιζχουν χλϊριο ι το ενεργό οξυγόνο , 

ζνηυμα που να αφαιροφν όλα τα υπολείμματα τροφϊν (λίπθ, πρωτεΐνεσ, γάλα , αυγά 

κ.α) να προςδίδει ςτα ςκεφθ λάμψθ με ευχάριςτο άρωμα , για οποιαδιποτε 

ςκλθρότθτα νεροφ , κατάλλθλο για κακαριςμό υάλινων μπουκαλιϊν, πορςελάνθσ , 

ανοξείδωτο ατςάλι ,πλαςτικό κα , να διαλφεται εφκολα ςε 40 βακμοφσ ,χαμθλοφ 

αφριςμοφ. 



 

 

 

36. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΦΟΤΓΓΑΡΙΣΡΑ, Σφουγγαρίςτρεσ κορυφαίασ ποιότθτασ 

καταςκευισ & αντοχισ. Βιδωτόσ κάλυκασ (χονδρό  ςπείρωμα). . Βάροσ 300 

γραμμάρια (+- 5%). . Χοντρό νιμα, με 4 κλϊνουσ ανά κορδόνι. Να μθν αφινει 

χνοφδια κατά τθν χριςθ τθσ και να ζχει μεγάλθ απορροφθτικότατα Σφνκεςθ: 50% 

βαμβάκι – 50% πολυεςτζρασ. 

37. ΚΟΤΒΑΔΕ ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΣΙΦΣΘ (16 lt), Κουβάσ ςφουγγαρίςματοσ16lt  με 

αποςπϊμενο  ςτίφτθ 

38. ΑΠΟΡΡΟΦΘΣΙΚΕ ΠΕΣΕΣΕ  ( ΣΤΠΟΤ WETTEX Θ’ ΙΟΔΤΝΑΜΟ) NO 3  ΔΙΑΣ. 26* 

31,5, Ανκεκτικό και πολφ απορροφθτικό πανί με επζνδυςθ από latex και 

μικροπόρουσ ςτθν επιφάνεια του που αφαιρεί και τουσ επίμονουσ λεκζδεσ χωρίσ να 

αφινει ςθμάδια. Υψθλι απορροφθτικότθτα και εξαιρετικι αποδζςμευςθ τθσ 

βρωμιάσ. Ανκεκτικό και υγιεινό, πλζνεται πάνω από 1000 φορζσ. Χρωματικι 

κωδικοποίθςθ για τθν αποφυγι επιμόλυνςθσ( ςφμφωνα με το ςφςτθμα HACCP) 

Διάςταςθ: 26 εκ. Χ 31,5 εκ.  (Νο 3) 

39. ΑΚΟΤΛΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΤΠΟΤ POLY – BAG) Νο 2 (50ΣΕΜ) (ΔΙΑΣ.24*35), Να 

αναφζρουν τθ ςιμανςθ << μθ τοξικό >> και << καταλλθλο για τρόφιμα>> 

40. ΑΝΑΠΣΘΡΕ ΜΕΓΆΛΟΙ, Αναπτιρασ με πζτρα 

41. ΜΠΑΣΑΡΙΕ ΜΙΚΡΕ ΑΛΚΑΛΙΚΕ (ΠΑΚ 4 ΣΕΜ), Μπαταρία αλκαλικι. 

42. ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ (100 τμχ ΑΝΑ ΤΚ), Καλαμάκια ςπαςτά(ντυμζνα ςε πλαςτικι 

ςυςκευαςία κάκε ζνα ξεχωριςτά ( ςυςκ 100 τεμ ) 

43. ΜΑΝΣΑΛΑΚΙΑ, πλαςτικά 50 τμχ. 

44. ΠΑΠΙ ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΣΟΤΑΛΕΣΑ, Σκοτϊνει τα μικρόβια. Αφαιρεί τουσ πιο δφςκολουσ 

λεκζδεσ. Απομακρφνει 100% τα άλατα και τθ ςκουριά. 

45. ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΦΟΤΡΝΟΤ, 300 ml, Κακαριςτικό spray για φοφρνο. Διαλφει τα λίπθ, 

κακαρίηει ςε κρφο φοφρνο. Με άρωμα λεμόνι.  5-15% αλειφατικοί 

υδρογονάνκρακεσ, <5% ανιονικζσ και μθ ιονικζσ επιφανειοδραςτικζσ ουςίεσ, 

αρωματικζσ ουςίεσ: limonene.  

46. ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΑΛΑΣΩΝ (ΣΤΠΟΤ VIAKAL Θ ΙΟΔΤΝΑΜΟ)  500 ml, Για 

ανοξείδωτεσ επιφάνειεσ (τφπου VIAKAL 'θ ιςοδφναμο ) ςυςκ 500 ml.Να διαλφει 

αμζςωσ τα άλατα και τα υπολείμματα ςαπουνιοφ. 



 

 

 

47. ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΕΝΣΟΜΟΑΠΩΘΘΣΙΚΟ, Υγρό Εντομοαπωκθτικό Χϊρου, κατάλλθλο για 

Πλεσ τισ Ηλεκτρικζσ Συςκευζσ. Με Φυςικι Γερανιόλθ να προςτατεφει από τα 

Κουνοφπια & τισ Σκνίπεσ.  

48. AΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΤΓΡΟΤ ΕΝΣΟΜΟΑΠΩΘΘΣΙΚΟΤ, Υγρό Εντομοαπωκθτικό Χϊρου, 

κατάλλθλο για Πλεσ τισ Ηλεκτρικζσ Συςκευζσ. Με Φυςικι Γερανιόλθ να προςτατεφει 

από τα Κουνοφπια & τισ Σκνίπεσ. 

49. ΣΑΜΠΛΕΣΕ ΑΠΩΘΘΣΙΚΕ, για κουνοφπια και ςκνίπεσ, εντομοαπωκθτικά πλακίδια 

χϊρου.  

50. ΦΙΔΑΚΙ ΑΠΩΘΘΣΙΚΟ, για κουνοφπια και ςκνίπεσ , 10 τμχ. Καπνογόνεσ ςπείρεσ. 

51. ΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΚΑΣΑ ΣΘ ΜΟΤΧΛΑ, 750 ml, Αντιμουχλικό ςπρζυ & αφρόσ. 

Ειδικό για να καταπολεμά τθ μοφχλα, τα άλγθ και τα βρφα. Καλυπτικότθτα: 2-3m2 

τοίχου ι 6-8m αρμϊν. Ιδανικό για τον κακαριςμό τοίχων (με πλακάκια) και αρμϊν ςε 

μπάνιο, ντουηιζρα, τουαλζτα, κουηίνα, υπόγειο. Mπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί 

ςε εξωτερικοφσ τοίχουσ ι μπαλκόνια. Με βαλβίδα επιλογισ: ςπρζι για μεγάλεσ 

επιφάνειεσ, αφρόσ για γωνίεσ και δυςπρόςιτα μζρθ. Τοίχοι, δάπεδα και αρμοί ςε 

χϊρουσ υγιεινισ, κουηίνεσ, υπόγεια και γκαράη. Και για εξωτερικι χριςθ, όπωσ ςε 

προςόψεισ, μπαλκόνια και ηαρντινιζρεσ. 

52. ΞΤΡΑΦΑΚΙΑ ΜΙΑ ΧΡΘΘ, με δυο ανοξείδωτεσ λεπίδεσ, ςυςκευαςία 5 τμχ, 

Ξυραφάκια μιασ χριςθσ με ςτακερι κεφαλι και λιπαντικζσ ταινίεσ. 

53. ΟΔΟΝΣΟΚΡΕΜΑ 75 ML, Οδοντόκρεμα θ οποία ςυνδυάηει προθγμζνθ τεχνολογία για 

τθ ςτοματικι υγιεινι. Απαλι & αςφαλι για τον ςμάλτο των δοντιϊν. 

54. ΟΔΟΝΣΟΒΟΤΡΣΑ, μζτρια, λευκαίνει τα δόντια αφαιρϊντασ τουσ επιφανειακοφσ 

λεκζδεσ, ενϊ ταυτόχρονα κακαρίηει γλϊςςα και οφλα. 

55. ΣΟΜΑΣΙΚΟ ΔΙΑΛΤΜΑ, 250 ml ςυμβάλλει ςτθν πρόλθψθ των προβλθμάτων ςτα 

οφλα και καταπολεμά τα βακτιρια κατά μικοσ τθσ γραμμισ των οφλων – τθ βαςικι 

αιτία ερεκιςμοφ τουσ. Με  φόρμουλα του ςτοματικοφ διαλφματοσ με 0% αλκοόλθ** 

για να ενδυναμϊνει προοδευτικά τα οφλα, προςφζροντασ φρεςκάδα ςτθν αναπνοι. 

56. ΑΠΟΤΝΙ (100gr), Αγνό  λευκό ςαποφνι ,ςτερεό ςε πλάκα για το πλφςιμο χεριϊν με 

ουδζτερο ph ,περιεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ τα 

ςυςτατικά του ςτοιχεία να είναι οικολογικά &βιοδιαςπϊμενα  .Δερματολογικά 

ελεγμζνο (ςυςκ 100 γρ). 



 

 

 

57. ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΠΟΜΘΣΙΚΟ, ςε μορφι stick ι roll on με ουδζτερο ph χωρίσ parabens 50 

ml,όλα τα αρϊματα. 

58. ΑΜΠΟΤΑΝ 1000ML, Να κατακζτει βεβαίωςθ ότι το προϊόν είναι ςφμφωνο με τον 

κανονιςμό 123/2009 και καταχωρθμζνο ςτον Ευρωπαϊκό Φορζα (CPNP) ωσ 

καλλυντικό προϊόν, να ζχει  υποαλλεργικο-ουδζτερο PH. Για όλουσ τουσ τφπουσ 

μαλλιϊν με υποαλλεργικόPH, ςε µορφι παχφρρευςτου υγροφ, ςε πλαςτικό 

µπουκάλι, βάρουσ 1000 ml. Εξωτερικά του µπουκαλιοφ να αναγράφονται το βάροσ, 

τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ, οδθγίεσ χριςθσ και προφφλαξθσ. 

59. ΑΦΡΟΛΟΤΣΡΟ ΑΝΔΡΙΚΟ 750 ml, Να κατακζτει βεβαίωςθ ότι το προϊόν είναι 

ςφμφωνο με τον κανονιςμό 123/2009 και καταχωρθμζνο ςτον Ευρωπαϊκό Φορζα 

(CPNP) ωσ καλλυντικό προϊόν, να ζχει   υποαλλεργικο- ουδζτερο PH . 

60. ΦΟΤΓΓΑΡΙΑ ΩΜΑΣΟ, Κλαςικό ςφουγγάρι μπάνιου ςε ατομικι ςυςκευαςία. 

61. ΤΓΡΟ ΚΡΕΜΟΑΠΟΤΝΟ 4 lt, Σαποφνι χεριϊν υγρό παχφρευςτο  διάλυμα  ουδζτερο 

ph περιεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ . τα ςυςτατικά του 

ςτοιχεία να είναι οικολογικα και βιοδιαςπϊμενα, απαλό άρωμα (, Συςκ 4 lt ςε 

πλαςτικι ςυςκευαςία) 

62. ΒΑΜΒΑΚΙ 200 γρ. Κακαρό υδρόφιλο βαμβάκι από 100% φυτικζσ ίνεσ, ςφμφωνα με 

τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Φαρμακοποιίασ. 

63. ΑΦΡΟ ΞΤΡΙΜΑΣΟ για  Ευαίςκθτθ Επιδερμίδα 250ml, Εξωτερικά του µπουκαλιοφ 

να αναγράφονται το βάροσ, τα ςυςτατικά, θ προζλευςθ, οδθγίεσ χριςθσ και 

προφφλαξθσ. Εξωτερικά του µπουκαλιοφ να αναγράφονται το βάροσ, τα ςυςτατικά, θ 

προζλευςθ, οδθγίεσ χριςθσ και προφφλαξθσ. 

64. ΑΛΚΟΟΛΟΤΧΟ ΛΟΙΟΝ, 70Ο  ο αλκοολικϊν βακμϊν,  για γενικι χριςθ ςφμφωνα με 

τισ οδθγίεσ τθσ ΕΕ, 500ml 

65. XTENE, πλαςτικζσ Aνκεκτικι ςτθ κερμότθτα, από άκαμπτο υλικό. Ανκεκτικι ςτα 

προϊόντα styling. Χαμθλι ςυγκζντρωςθ ςτατικοφ θλεκτριςμοφ. 

66. ΝΤΧΟΚΟΠΣΕ, Με υψθλι ποιότθτα μετάλλου και κοπισ μεςαίου μεγζκουσ. 

67. ΜΠΑΣΟΝΕΣΕ, ςε κουτί 200 τμχ.. Να παράγονται από 100% υδρόφιλο βαμβάκι, το 

οποίο παραμζνει ςτακερό πάνω ςτο πλαςτικό ςτζλεχοσ. Να  ςυςκευάηονται ςε 

διαφανι άκραυςτθ ςυςκευαςία πολυπροπυλενίου (ςτρογγυλό βαηάκι) . Κατάλλθλεσ 

για καλλυντικι χριςθ. Χρϊμα: πολφχρωμο 



 

 

 

68. ΧΑΡΣΟΜΑΝΣΘΛΑ, Ρολφ απαλά 4φυλλα λευκά χαρτομάντθλα για τθν τςζπθ ι τθν 

τςάντα,  100% λευκαςμζνοσ χθμικόσ πολτόσ,  21 x 21 cm διαςτάςεισ φφλλου, 

ςυςκευαςία 12 τεμαχίων. 

69. ΗΕΛΕ ΜΑΛΛΙΩΝ, 250 ml Για όλουσ τουσ τφπουσ μαλλιϊν με υποαλλεργικό PH, ςε 

µορφι παχφρρευςτου υγροφ, ςε πλαςτικό µπουκάλι ι δοχείο, βάρουσ  250ml. 

70. ΑΝΣΙΚΟΤΝΟΤΠΙΚΘ ΚΡΕΜΑ, 150ml  εμπλουτιςμζνθ με κατάλλθλο ςυνδυαςμό 

ενεργϊν ςυςτατικϊν που κρατοφν  τα ζντομα μακριά από τα ακάλυπτα ςθμεία του 

ςϊματοσ. Για όλουσ τουσ τφπουσ δζρματοσ με υποαλλεργικό PH, ςε µορφι 

παχφρρευςτου υγροφ, ςε πλαςτικό µπουκάλι, βάρουσ  150ml. 

71. ΑΝΣΙΛΙΑΚΘ ΚΡΕΜΑ ΩΜΑΣΟ 300 ml, Μθ λιπαρι υφι / Χωρίσ οινόπνευμα 

/ Ανκεκτικό ςτο νερό / Parabens free. SPF 20, για όλουσ τουσ τφπουσ δζρματοσ.  

72. ΑΝΣΙΛΙΑΚΘ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΩΠΟΤ 50 ml, Μθ λιπαρι υφι / Χωρίσ οινόπνευμα 

/ Ανκεκτικό ςτο νερό / Parabens free. SPF 20, για όλουσ τουσ τφπουσ δζρματοσ.  

73. ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ, 75 ml Ιδανικι για κακθμερινι χριςθ, ςυμβατότθτα με τθν 

επιδερμίδα δερματολογικά εγκεκριμζνθ. Μθ λιπαρι υφι / Χωρίσ οινόπνευμα 

/ Ανκεκτικι ςτο νερό / Parabens free. 

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η διακίνθςθ και θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ Διατάξεισ και ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να τθρεί όλα τα προβλεπόμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ τθσ προμικειασ, τόςο 

κατά τθν διακίνθςθ όςο και κατά τθν παράδοςι τουσ . 

2. Ο Ρρομθκευτισ κα ζχει τθν ποιοτικι – ποςοτικι ευκφνθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

παράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν ςτθν  Δομι και ζχει τθν υποχρζωςθ να αντικακιςτά 

άμεςα και με δικά του ζξοδα κάκε ποςότθτα που δεν ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ. Η 

παράδοςθ κα γίνεται τμθματικά μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τισ εκάςτοτε 

ανάγκεσ τθσ Δομισ  εντόσ δφο εργάςιμων (2) θμερϊν από τθν ειδοποίθςι του με κάκε 

νόμιμο μζςο. 

3. Η μεταφορά των προσ προμικεια ειδϊν ςτθ  Δομι κα γίνεται με δαπάνεσ και 

μεταφορικά μζςα του Ρρομθκευτι τμθματικά ςτθν Δομι και ςτθν ποςότθτα που αυτι 

παραγγζλνει κάκε φορά . Είναι ςτθν αποκλειςτικι ευκφνθ του Ρρομθκευτι να τθροφνται 



 

 

 

όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα αςφαλείασ κατά τθν παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν 

προσ αποφυγι ατυχθμάτων. Η διακίνθςθ και θ παράδοςθ των προσ προμικεια ειδϊν κα 

γίνεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

4. Ο Ρρομθκευτισ πρζπει να δθλϊςει αρικμό τθλεφϊνου ι/και φαξ ι/και διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, όπου κα ςτζλνονται τα αιτιματα για τθν τμθματικι εκτζλεςθ 

τθσ προμικειασ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ. 

5. Η ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των εκάςτοτε παραδιδόμενων ποςοτιτων των 

προσ προμικεια ειδϊν κα γίνεται από τριμελι επιτροπι τθσ Δομισ κατά τθν θμζρα και ϊρα 

παράδοςθσ. Στο αντικείμενο των εκάςτοτε τριμελϊν επιτροπϊν παραλαβισ 

ςυμπεριλαμβάνονται: 

6. Ζλεγχοσ τθσ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ από τον Προμθκευτι: Να 

παραδίδεται θ παραγγελκείςα ποςότθτα ςτο κτίριο τθσ Δομισ το αργότερο εντόσ δφο (2) 

εργάςιμων θμερϊν, φςτερα από τθν παραγγελία τθσ Δομισ. Η παράδοςθ τθσ 

παραγγελκείςασ ποςότθτασ κα διενεργείται ςε εργάςιμθ θμζρα και ϊρα , ςε ςυνεννόθςθ με 

τθν Δομι. Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ 

διατάξεισ και τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

7. Οι ποςότθτεσ για κάκε είδοσ κακορίςτθκαν με βάςθ τισ εκτιμϊμενεσ ανάγκεσ τθσ 

Δομισ και μποροφν να μεταβλθκοφν (να αυξθκοφν, να μειωκοφν ι να μθδενιςτοφν) 

ανάλογα με τισ πραγματικζσ τθσ ανάγκεσ, όπωσ αυτζσ κα διαμορφωκοφν κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. Σε καμία περίπτωςθ δεν δεςμεφεται θ 

Ανακζτουςα να προμθκευκεί ακριβϊσ τισ ποςότθτεσ που αναγράφονται. 

8. Αν απαιτθκεί θ προμικεια ειδϊν που δεν περιγράφονται ςτθν παροφςα μελζτθ, θ 

τιμι αυτϊν κακορίηεται μετά από ςυνεννόθςθ με τον προμθκευτι. 

9. Θα  τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 

εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 

περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 

κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 

διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 

ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ 



 

 

 

των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 

ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

10.  Δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν 

11.  Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 

πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ 

12.  Λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων των φιλοξενουμζνων ςτθ «Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων 

Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα» του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», που 

ζρχονται ςε γνϊςθ τουσ ςτα πλαίςια λειτουργίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.                    

 

 

Γ. Θ προμικεια των ηθτοφμενων ειδϊν χωρίηεται ςε ΟΜΑΔΕ ςφμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΣΜΘΜΑ 

 

ΟΜΑΔΑ 

 

ΕΙΔΟ 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΠΑΝΘ 

ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΠΑΝΘ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

 

ΔΟΜΘ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΑΤΝΟΔΕΤΣΩΝ 

ΑΝΘΛΙΚΩΝ ΣΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Α ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ 6.339,31€ 7.860,74€ 

Β ΕΙΔΗ ΕΥΡΕΡΙΣΜΟΥ 5.907,30€ 7.325,052€ 

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.246,61€ 15.185,80€ 

 

 Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 12.246,61€ χωρίσ 

Φ.Π.Α. και 15.185,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.  



 

 

 

 Προςφορζσ υποβάλλονται επί ποινισ απόρριψθσ του ςυνόλου τθσ προςφοράσ για το 

ςφνολο των ειδϊν όλων των Ομάδων. Προςφορά που υποβάλλεται για     μζροσ τθσ 

προμικειασ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί ορίηεται από τθν ςφναψι τθσ μζχρι τθν 

31/12/2020. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Το «Διεκνζσ 

Κζντρο για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» διατθρεί το δικαίωμα μονομεροφσ παράταςθσ ιςχφοσ 

τθσ ςφμβαςθσ, που κα υπογραφεί, μζχρι τθν εξάντλθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των τυχόν τροποποιιςεϊν τθσ.  

 Θ προμικεια κα ανατεκεί με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και με κριτιριο 

τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ ςτο ςφνολο 

των ειδϊν όλων των Ομάδων, χωρίσ ΦΠΑ (κακαρι αξία). 

 Οι αναφερόμενεσ ποςότθτεσ, των υπό προμικεια ειδϊν είναι ενδεικτικζσ, κατ’ 

εκτίμθςθ των αναγκϊν τθσ Δομισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δεν είναι 

υποχρεωμζνθ να καταναλϊςει όλεσ τισ αναφερόμενεσ ποςότθτεσ των υπό προμικεια 

ειδϊν. Οι ποςότθτεσ που κα παραγγελκοφν τελικά κα προκφψουν από τισ τρζχουςεσ 

ανάγκεσ τθσ Δομισ και θ αξία τουσ δεν κα ξεπεράςει τισ εξαςφαλιςμζνεσ πιςτϊςεισ 

τθσ ςφμβαςθσ.  

 Θ προμικεια των ειδϊν τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται ςε κακθμερινι βάςθ, ζπειτα από 

επικοινωνία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και εντόσ διαςτιματοσ 10-20ωρϊν, ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ, του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ». 

 

 

 

III. ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

 

Η προμικεια κα εκτελεςτεί τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων. Τόποσ παράδοςθσ των υλικϊν ορίηεται θ Δομι 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα. 

 

 



 

 

 

 

IV. ΤΜΒΑΘ 

 

Ο προμθκευτισ που κα αναδειχτεί από το διαγωνιςμό υποχρεοφται εντόσ δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

 

V. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ 

 

Εφόςον υπάρξει απόκλιςθ τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ , μπορεί να επιβλθκεί 

ςε βάροσ του αναδόχου ποινικι ριτρα ςφμφωνα  με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

VI. ΠΛΘΜΜΕΛΘ ΚΑΣΑΚΕΤΘ  

  

Ο προμθκευτισ κα εγγυάται ότι τα είδθ κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ, κα ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά που 

προβλζπουν οι όροι αυτοί. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα 

αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. 

Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ ν’ αντικαταςτιςει, φςτερα από αίτθςθ τθσ κάκε 

ποςότθτα που προμικευςε, μζςα ςε δφο εργάςιμεσ (2) θμζρεσ, αφότου διαπιςτωκεί 

παράβαςθ των παραπάνω διαβεβαιϊςεων. Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι των 

ακατάλλθλων ειδϊν και αποςτολισ ςτθν Δομι των νζων ςε αντικατάςταςθ των 

ακατάλλθλων, κα βαρφνουν τον προμθκευτι. Αν ο προμθκευτισ καταςτεί υπότροποσ με τθν 

προμικεια ακατάλλθλων ειδϊν κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο     Μ Ε Λ Ε Σ Θ  

ΓΟΜΖ 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΣΑ 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ 

ΜΟΝΑΓ

Α  

ΔΚΣΗΜΧΜ

ΔΝΔ 

ΠΟΟΣΖΣ

Δ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ

 ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΝΣΔΛΔΣ

Ζ ΦΠΑ 

TIMH 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ 

ΦΠΑ 24% 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΜΔ 

ΦΠΑ (€) 

ΔΗΓΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
              

ΑΚΟΤΛΔ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

(ενδεικηικά 

50x50cm)_ 

ζπζθεπαζία 20 ηκρ 

ΣΜΥ 160 0,47 75,2 0,24 0,5828 93,248 

ΥΛΧΡΗΝΖ 

ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ 

θιαζηθή ζε πιαζηηθή 
ζπζθεπαζία ηνπ 1 lt. 

Να αλαγξάθνληαη ζηε 

ζπζθεπαζία όια ηα 
ζρεηηθά πνπ πξέπεη γηα 

ηα είδε απηά, 

παξαγωγή - 
πξνθπιάμεηο- εηδηθή 

άδεηα- εγθξίζεηο Γ. Χ. 

Κ.. 

ΣΜΥ 80 1,45 116 0,24 1,798 143,84 

ΥΑΡΣΗ 

ΚΟΤΕΗΝΑ(ζπζθεπα
ζία 1100 γξακκαξίωλ) 

ΣΜΥ 440 2,55 1122 0,24 3,162 1391,28 

ΜΑΤΡΔ 

ΑΚΟΤΛΔ 

ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ 

βαξένπ ηύπνπ(80 x 

1,10) 

ΣΜΥ 160 1,65 264 0,24 2,046 327,36 

ΤΓΡΟ ΓΔΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ ΜΔ 

ΑΡΧΜΑ (ζε 
ζπζθεπαζία 

ηνπιάρηζηνλ  4lt, 

άξωκα ινπινπδηώλ θαη 
άξωκα ιεκόλη) 

ΣΜΥ 50 2,55 127,5 0,24 3,162 158,1 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ 

ΠΡΔΗ ΓΗΑ ΣΑ 

ΣΕΑΜΗΑ(ζπζθεπαζία 
750ml) 

ΣΜΥ 70 1,35 94,5 0,24 1,674 117,18 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑ 

ΛΗΠΖ (ζπζθεπαζία 
750ml) 

ΣΜΥ 10 1,95 19,5 0,24 2,418 24,18 

ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ(ζπζθεπαζί
α 100 

ηεκαρίωλ/λνύκεξν 

large) 

ΣΜΥ 150 6,1 915 0,24 7,564 1134,6 

ΚΟΝΣΑΡΗ 

ΚΟΤΠΑ ΜΔ 

ΥΟΝΣΡΟ 

ΠΔΗΡΧΜΑ 

ΣΜΥ 10 1,05 10,5 0,24 1,302 13,02 

ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗ 

ΚΟΤΕΗΝΑ 
ΣΜΥ 80 0,35 28 0,24 0,434 34,72 

ΚΟΝΣΑΡΗ 

ΚΟΤΠΑ ΜΔ 

ΛΔΠΣΟ 

ΠΔΗΡΧΜΑ 

ΣΜΥ 10 0,75 7,5 0,24 0,93 9,3 



 

 

 

ΚΟΤΠΔ ΥΧΡΗ 

ΚΟΝΣΑΡΗ 
ΣΜΥ 10 1,25 12,5 0,24 1,55 15,5 

ΦΑΡΑΗ 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ 

ΛΑΣΗΥΟ  

ΣΜΥ 10 0,95 9,5 0,24 1,178 11,78 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 
ΣΜΥ 10 4,1 41 0,24 5,084 50,84 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 

ΑΠΛΖ  
ΣΜΥ 10 1,45 14,5 0,24 1,798 17,98 

ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 90 

ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ(ζπζ
θεπαζία ηωλ 10 

ξνιώλ) 

ΣΜΥ 150 2,9 435 0,24 3,596 539,4 

ΚΟΤΒΑ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣ

Ο ΜΔ ΣΗΦΣΖ 

ΣΜΥ 5 2,8 14 0,24 3,472 17,36 

ΚΟΝΖ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ Δ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 45 

ΜΔΕΟΤΡΧΝ 

ΣΜΥ 80 5,2 416 0,24 6,448 515,84 

ΤΓΡΟ 

ΠΗΑΣΧΝ(ζπζθεπαζία 

450ml) 
ΣΜΥ 200 0,78 156 0,24 0,9672 193,44 

ΜΔΓΑΛΔ 

ΠΛΑΣΗΚΔ 

ΛΔΚΑΝΔ ΓΗΑ 

ΡΟΤΥΑ 

ΣΜΥ 5 3,35 16,75 0,24 4,154 20,77 

ΓΑΝΣΗΑ 

ΚΟΤΕΗΝΑ- 

ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ 

(όια ηα κεγέζε) 

ΣΜΥ 40 0,95 38 0,24 1,178 47,12 

ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ 

ΛΔΤΚΔ, 

ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΔ, 

(28 cm Χ 28 cmζε 

ζπζθεπαζία ηωλ 100 

ηκρ) 

ΣΜΥ 800 0,68 544 0,24 0,8432 674,56 

ΠΑΝΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ ΓΗΑ 

ΣΕΑΜΗΑ, 

ΚΑΘΡΔΠΣΔ & 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ 

(Ελδεηθηηθά 
δηαζηάζεωλ: 35x35 εθ. 

ΣΜΥ 10 2,26 22,6 0,24 2,8024 28,024 

ΓΗΑΦΑΝΖ 

ΜΔΜΒΡΑΝΖ 

ΠΔΡΗΣΤΛΗΓΜΑΣΟ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 
(ηύπνπ 50cm 

ηνπιάρηζηνλ 250 
κέηξωλ) 

ΣΜΥ 20 4,6 92 0,24 5,704 114,08 

ΛΑΓΟΚΟΛΛΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 
(ηύπνπ 50cm 
ηνπιάρηζηνλ 50 

κέηξωλ) 

ΣΜΥ 15 5,2 78 0,24 6,448 96,72 

ΠΟΓΟΠΔΣΔΣΑ 

ηύπνπ wettex 
ΣΜΥ 100 2,38 238 0,24 2,9512 295,12 



 

 

 

ΤΡΜΑΣΑΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΜΑΓΔΗΡΗΚΧΝ 

ΚΔΤΧΝ 6ηεκ. 

(ηύπνπ αλνμείδωην) 

ΣΜΥ 60 1,25 75 0,24 1,55 93 

ΑΛΑΣΗ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ (ηύπνπ 

ηνπιάρηζηνλ 1 kg) 

ΣΜΥ 12 1,55 18,6 0,24 1,922 23,064 

ΠΟΣΖΡΗΑ ΝΔΡΟΤ 

330cc ΠΛΑΣΗΚΑ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ, 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΥΡΖΔΧΝ 

ΣΜΥ 60 0,9 54   1,116 66,96 

WC ΑΡΧΜΑΣΗΚΟ 

ΣΟΤΑΛΔΣΑ 50gr 
ΣΜΥ 30 1,2 36 0,24 1,488 44,64 

ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 
(ηύπνπ 50cm 

ηνπιάρηζηνλ 75 
κέηξωλ) 

ΣΜΥ 20 5,35 107 0,24 6,634 132,68 

ΑΠΛΧΣΡΔ 

ΡΟΤΥΧΝ 
ΣΜΥ 10 12,7 127 0,24 15,748 157,48 

ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΡΟΤΥΧΝ(1 ΛΗΣΡΟ) 

ΣΜΥ 30 1,4 42 0,24 1,736 52,08 

ΚΡΔΜΑΣΡΔ 

ΡΟΤΥΧΝ(10 ΣΜΥ) 
ΣΜΥ 20 2,9 58 0,24 3,596 71,92 

ΚΟΗΝΗ 

ΑΠΛΧΜΑΣΟ 10 

μέηρα 

ΣΜΥ 10 1,1 11 0,24 1,364 13,64 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ 

ΤΓΡΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ 5 ΛΗΣΡΑ 

ΣΜΥ 20 8,5 170 0,24 10,54 210,8 

ΣΑΜΠΛΔΣΔ ή 

ΚΑΦΟΤΛΑ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ(πακέηο ηων 

40ημχ) 

ΣΜΥ 10 7,5 75 0,24 9,3 93 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 

ΓΗΓΑ 

ΣΜΥ 2 1,5 3 0,24 1,86 3,72 

ΚΟΤΒΑΓΔ 

ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΜΔ 

ΣΗΦΣΖ 16 LT 

ΣΜΥ 5 3,5 17,5 0,24 4,34 21,7 

ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΔ 

ΠΔΣΔΣΔ ΣΤΠΟΤ 

WETTEX 

ΣΜΥ 10 1 10 0,24 1,24 12,4 

ΑΚΟΤΛΔ 

ΣΤΠΟΤ POLY-BAG 

N. 2(50 ημχ) 

ΣΜΥ 40 0,9 36 0,24 1,116 44,64 

ΑΝΑΠΣΖΡΔ 

ΜΔΓΑΛΟΗ 
ΣΜΥ 5 1,1 5,5 0,24 1,364 6,82 

ΜΠΑΣΑΡΗΔ 

ΜΗΚΡΔ 

ΑΛΚΑΛΗΚΔ(πακέη

ο 4) 

ΣΜΥ 20 2,5 50 0,24 3,1 62 

ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ 

(100ΣΜΥ) 
ΣΜΥ 20 2 40 0,24 2,48 49,6 

ΜΑΝΣΑΛΑΚΗΑ 50 

ΣΜΥ 
ΣΜΥ 10 1,2 12 0,24 1,488 14,88 

ΠΑΠΗ 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 
ΣΜΥ 10 1,15 11,5 0,24 1,426 14,26 



 

 

 

ΣΟΤΑΛΔΣΑ 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 

ΦΟΤΡΝΟΤ(ΣΤΠΟΤ 

FORNET) 

ΣΜΥ 10 2,45 24,5 0,24 3,038 30,38 

ΑΦΑΗΡΔΣΗΚΟ 

ΑΛΑΣΧΝ(ηύπου 

VIAKAL ή 

ιζοδύναμο 500ml) 

ΣΜΥ 10 1,55 15,5 0,24 1,922 19,22 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ 

ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣ

ΗΚΟ ΓΗΑ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗ ΑΚΑΗ 

ΚΝΗΠΔ 

ΣΜΥ 20 5,2 104 0,24 6,448 128,96 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ 

ΤΓΡΟ ΓΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ 

ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣ

ΗΚΟ ΓΗΑ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΑ ΚΑΗ 

ΚΝΗΠΔ 

ΣΜΥ 40 3,9 156 0,24 4,836 193,44 

ΣΑΜΠΛΔΣΔ 

ΑΠΧΘΖΣΗΚΔ ΓΗΑ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΑ ΚΑΗ 

ΚΝΗΠΔ 

ΣΜΥ 50 2,39 119,5 0,24 2,9636 148,18 

ΦΗΓΑΚΗ 

ΑΠΧΘΖΣΗΚΟ ΓΗΑ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΑ ΚΑΗ 

ΚΝΗΠΔ 

ΣΜΥ 30 1,4 42 0,24 1,736 52,08 

ΠΡΔΗ 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 

ΚΑΣΆ ΣΖ 

ΜΟΤΥΛΑ(750 ml) 

ΣΜΥ 3 3,72 11,16 0,24 4,6128 13,8384 

ΤΝΟΛΟ   3252   6.339,31     7.860,7444 

                

        ΓΟΜΖ 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΣΑ 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΜΟΝΑΓ

Α  

ΔΚΣΗΜΧΜ

ΔΝΔ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ

 ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΝΣΔΛΔΣ

Ζ ΦΠΑ 24% 

TIMH 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ 

ΦΠΑ 24% 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΜΔ 

ΦΠΑ (€)   

ΔΗΓΖ 

ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ 

ΞΤΡΑΦΑΚΗΑ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ, ΜΔ ΓΤΟ 

ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΔ 

ΛΔΠΗΓΔ 

(ζπζθεπαζία 5 ηκρ.) 

ΣΜΥ 500 2,65 1.325,00 € 24% 3,286 1643 

ΥΣΔΝΔ  ΣΔΜ 40 0,44 17,60 € 24% 0,5456 21,824 

ΝΤΥΟΚΟΠΣΔ  ΣΔΜ  40 0,6 24,00 € 24% 0,744 29,76 

ΟΓΟΝΣΟΚΡΔΜΔ 

ηνπιάρηζηνλ 75ml κε 

θζνξηνύρν λάηξην 

1450 ppm 

ΣΜΥ 200 1,55 310,00 € 24% 1,922 384,4 



 

 

 

ΟΓΟΝΣΟΒΟΤΡΣΔ

 ηύπνπ κέηξηαο 

ζθιεξόηεηαο κε 
λάηινλ ίλεο, θαη ζρήκα 

ηεο θεθαιήο ηέηνην 

ώζηε λα θαζαξίδεη όιε 
ηε ζηνκαηηθή 

θνηιόηεηα θαη λα κελ 
πξνθαιεί 

ηξαπκαηηζκνύο. 

Σπζθεπαζκέλεο ζε 
θαηάιιειε αεξνζηεγή 

ζπζθεπαζία. 

ΣΜΥ  240 1,65 396,00 € 24% 2,046 491,04 

ΑΠΟΤΝΗΑ 

ΠΛΑΚΔ 

(ζπζθεπαζία 100gr) 
ΣΜΥ 240 0,9 216,00 € 24% 1,116 267,84 

ΑΝΓΡΗΚΟ 

ΑΠΟΜΖΣΗΚΟ Δ 

ΜΟΡΦΖ STICK Ζ 

ROLL ON ΜΔ 

ΟΤΓΔΣΔΡΟ PH 

ΥΧΡΗ PARABENS 

ΣΜΥ 280 2,95 826,00 € 24% 3,658 1024,24 

ΑΜΠΟΤΑΝ ΓΗΑ 

ΚΑΘΔ ΣΤΠΟ 

ΜΑΛΛΗΧΝ γηα όινπο 

ηνπο ηύπνπο καιιηώλ 

κε ππναιιεξγηθόPH, 
ζε µνξθή 

παρύξξεπζηνπ πγξνύ, 

ζε πιαζηηθό µπνπθάιη, 
βάξνπο 1000 ml. 

Εμωηεξηθά ηνπ 

µπνπθαιηνύ λα 
αλαγξάθνληαη ην 

βάξνο, ηα ζπζηαηηθά, ε 

πξνέιεπζε, νδεγίεο 
ρξήζεο θαη 

πξνθύιαμεο. 

ΣΜΥ  128 2,8 358,40 € 24% 3,472 444,416 

ΑΦΡΟΛΟΤΣΡΟ 

ΑΝΓΡΗΚΟ ηύπνπ 
νπδέηεξνπ ph, ζπθ. 

Τνπιάρηζηνλ 750ml 

ΣΜΥ 120 2,2 264,00 € 24% 2,728 327,36 

ΑΣΟΜΗΚΑ 

ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ 

ΧΜΑΣΟ 

ΜΠΑΝΗΟΤ 

(ζπζθεπαζκέλα 
αηνκηθά)  

ΣΜΥ 80 0,95 76,00 € 24% 1,178 94,24 

ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ 

(ελδεηθηηθά 4 ιίηξωλ 
ρωξίο Parabens 

ΣΜΥ 30 3,2 96,00 € 24% 3,968 119,04 

MΠΑΣΟΝΔΣΔ 

(200ηκρ) 
ΣΜΥ 50 1,1 55,00 € 24% 1,364 68,2 

ΒΑΜΒΑΚΗ (ηύπνπ 

θαζαξό ηνπιάρηζηνλ 

200gr) 
ΣΜΥ 20 3,2 64,00 € 24% 3,968 79,36 

ΑΦΡΟ 

ΞΤΡΗΜΑΣΟ 
ΣΜΥ 160 2,25 360,00 € 24% 2,79 446,4 

ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΟ 

ΛΟΗΟΝ 250 ml 
ΣΜΥ 400 2,38 952,00 € 24% 2,9512 1180,48 

ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΖΛΑ 

ΣΔΠΖ(ζυζκευαζί

α 12 ημχ) 

ΣΜΥ 200 0,95 190,00 € 24% 1,178 235,6 

ΕΔΛΔ ΜΑΛΛΗΧΝ( 

250ML) 
ΣΜΥ 60 1,45 87,00 € 24% 1,798 107,88 



 

 

 

ΑΝΣΗΚΟΤΝΟΤΠΗΚ

Ζ ΚΡΔΜΑ 

ΧΜΑΣΟ (150 ml) 

ΣΜΥ 10 6,68 66,80 € 24% 8,2832 82,832 

ΑΝΣΗΛΗΑΚΖ 

ΚΡΔΜΑ ΧΜΑΣΟ 

ΜΔ SPF 20 

ΣΜΥ 10 7,86 78,60 € 24% 9,7464 97,464 

ΑΝΣΗΛΗΑΚΖ 

ΚΡΔΜΑ 

ΠΡΟΧΠΟΤ ΜΔ 

SPF 20 

ΣΜΥ 10 10,32 103,20 € 24% 12,7968 127,968 

ΚΡΔΜΑ 

ΥΔΡΗΧΝ(ηύπου 

νιωεα 75 ml)  

ΣΜΥ 30 1,39 41,70 € 24% 1,7236 51,708 

ΤΝΟΛΟ   2848   5.907,30 € 24%   7.325,052 

 

 

VIII. ΠΛΘΡΩΜΘ 

 

Οι πλθρωμζσ των τιμολογίων γίνονται ςε τραπεηικό λογαριαςμό εντόσ (90) ενενιντα θμερϊν 

και πάντα ςφμφωνα με τθ χρθματορροι του προγράμματοσ.  Ο προμθκευτισ, για τθν 

πλθρωμι του χρειάηεται τα ακόλουκα δικαιολογθτικά πλθρωμισ: 

 Τιμολόγιο-Δελτίο Αποςτολισ,  

 Βεβαίωςθ  αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ,  

 Φορολογικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ 

Τον προμθκευτι βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τθν 

θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Ο ΦΡΑ καταβάλλεται ςτον ανάδοχο με τθν εξόφλθςθ τθσ 

αξίασ του τιμολογίου και πρζπει να αποδοκεί από αυτόν.  Συγκεκριμζνα: 

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 

0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ 

τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Π.Π ( Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν )  θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ. Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου 

Ο.Γ.Α 20% 



 

 

 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 

φόρου ειςοδιματοσ . 

Πλοι οι όροι που αναφζρονται παραπάνω, αποτελοφν και απαράβατουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

IX. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΜΑΗΙ ΜΕ ΣΘΝ ΤΠΟΒΟΛΘ ΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Επιπρόςκετα κατά τθν υποβολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ προςκομίηουν : 

1)Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα 

2)Φορολογικι Ενθμερότθτα 

3)Ροινικό Μθτρϊο 

4)Ριςτοποιθτικό/ βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου τθσ 

χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο προκφπτει το ειδικό επάγγελμα τουσ (το οποίο κα 

πρζπει να είναι ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ προμικειασ). 

5)Υπεφκυνθ διλωςθ που κα δεςμεφονται ότι θ παράδοςθ κα γίνεται ςε κακθμερινι 

βάςθ, ζπειτα από επικοινωνία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και εντόσ διαςτιματοσ 10-

20ωρϊν ςτθ Δομι ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Χ. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Προσ: Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ/Γραφείο Προμθκειϊν 

 

Θζμα: Προςφορά για τθν προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ για τισ 

ανάγκεσ τθσ Δομισ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα με κωδικό  (MIS 

5021796) 

 

Θμερομθνία:  …./…/2020 

 

Ο/Η υπογεγραμμζνοσ/θ ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό μου/τθσ 

εταιρίασ ……………………………………………………………………….…….…. δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ και  

αποδζχομαι ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ μελζτθσ 20/2020 του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν 

Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ»  για τθν προμικεια διαφόρων ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ για 

τισ ανάγκεσ τθσ Δομισ Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτα Ιωάννινα  (MIS 5021796), 

και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

 

ΓΟΜΖ 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΣΑ 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ 

ΜΟΝΑΓ

Α  

ΔΚΣΗΜΧΜ

ΔΝΔ 

ΠΟΟΣΖΣ

Δ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ

 ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΝΣΔΛΔΣ

Ζ ΦΠΑ 

TIMH 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ 

ΦΠΑ 24% 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΜΔ 

ΦΠΑ (€) 

ΔΗΓΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
    

  
  

  

ΑΚΟΤΛΔ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

(ενδεικηικά 

50x50cm)_ 

ζπζθεπαζία 20 ηκρ 

ΣΜΥ 160 
  

0,24 
  

ΥΛΧΡΗΝΖ 

ΠΑΥΤΡΔΤΣΖ 

θιαζηθή ζε πιαζηηθή 
ζπζθεπαζία ηνπ 1 lt. 

Να αλαγξάθνληαη ζηε 

ζπζθεπαζία όια ηα 
ζρεηηθά πνπ πξέπεη γηα 

ηα είδε απηά, 

παξαγωγή - 
πξνθπιάμεηο- εηδηθή 

άδεηα- εγθξίζεηο Γ. Χ. 

Κ.. 

ΣΜΥ 80 
  

0,24 
  



 

 

 

ΥΑΡΣΗ 

ΚΟΤΕΗΝΑ(ζπζθεπα

ζία 1100 γξακκαξίωλ) 

ΣΜΥ 440 
  

0,24 
  

ΜΑΤΡΔ 

ΑΚΟΤΛΔ 

ΚΟΤΠΗΓΗΧΝ 

βαξένπ ηύπνπ(80 x 
1,10) 

ΣΜΥ 160 
  

0,24 
  

ΤΓΡΟ ΓΔΝΗΚΖ 

ΥΡΖΖ ΜΔ 

ΑΡΧΜΑ (ζε 

ζπζθεπαζία 

ηνπιάρηζηνλ  4lt, 
άξωκα ινπινπδηώλ θαη 

άξωκα ιεκόλη) 

ΣΜΥ 50 
  

0,24 
  

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ 

ΠΡΔΗ ΓΗΑ ΣΑ 

ΣΕΑΜΗΑ(ζπζθεπαζία 

750ml) 

ΣΜΥ 70 
  

0,24 
  

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΓΗΑ 

ΛΗΠΖ (ζπζθεπαζία 

750ml) 
ΣΜΥ 10 

  
0,24 

  

ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ(ζπζθεπαζί

α 100 
ηεκαρίωλ/λνύκεξν 

large) 

ΣΜΥ 150 
  

0,24 
  

ΚΟΝΣΑΡΗ 

ΚΟΤΠΑ ΜΔ 

ΥΟΝΣΡΟ 

ΠΔΗΡΧΜΑ 

ΣΜΥ 10 
  

0,24 
  

ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗ 

ΚΟΤΕΗΝΑ 
ΣΜΥ 80 

  
0,24 

  

ΚΟΝΣΑΡΗ 

ΚΟΤΠΑ ΜΔ 

ΛΔΠΣΟ 

ΠΔΗΡΧΜΑ 

ΣΜΥ 10 
  

0,24 
  

ΚΟΤΠΔ ΥΧΡΗ 

ΚΟΝΣΑΡΗ 
ΣΜΥ 10 

  
0,24 

  

ΦΑΡΑΗ 

ΠΛΑΣΗΚΟ ΜΔ 

ΛΑΣΗΥΟ  

ΣΜΥ 10 
  

0,24 
  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 
ΣΜΥ 10 

  
0,24 

  

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 

ΑΠΛΖ  
ΣΜΥ 10 

  
0,24 

  

ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 90 

ΓΡΑΜΜΑΡΗΧΝ(ζπζ

θεπαζία ηωλ 10 

ξνιώλ) 

ΣΜΥ 150 
  

0,24 
  

ΚΟΤΒΑ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣ

Ο ΜΔ ΣΗΦΣΖ 

ΣΜΥ 5 
  

0,24 
  

ΚΟΝΖ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ Δ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 45 

ΜΔΕΟΤΡΧΝ 

ΣΜΥ 80 
  

0,24 
  

ΤΓΡΟ 

ΠΗΑΣΧΝ(ζπζθεπαζία 

450ml) 
ΣΜΥ 200 

  
0,24 

  

ΜΔΓΑΛΔ 

ΠΛΑΣΗΚΔ 

ΛΔΚΑΝΔ ΓΗΑ 

ΡΟΤΥΑ 

ΣΜΥ 5 
  

0,24 
  



 

 

 

ΓΑΝΣΗΑ 

ΚΟΤΕΗΝΑ- 

ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΤΚ 

(όια ηα κεγέζε) 

ΣΜΥ 40 
  

0,24 
  

ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ 

ΛΔΤΚΔ, 

ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΔ, 

(28 cm Χ 28 cmζε 
ζπζθεπαζία ηωλ 100 

ηκρ) 

ΣΜΥ 800 
  

0,24 
  

ΠΑΝΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΜΗΚΡΟΨΝΧΝ ΓΗΑ 

ΣΕΑΜΗΑ, 

ΚΑΘΡΔΠΣΔ & 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ 

(Ελδεηθηηθά 

δηαζηάζεωλ: 35x35 εθ. 

ΣΜΥ 10 
  

0,24 
  

ΓΗΑΦΑΝΖ 

ΜΔΜΒΡΑΝΖ 

ΠΔΡΗΣΤΛΗΓΜΑΣΟ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 
(ηύπνπ 50cm 

ηνπιάρηζηνλ 250 
κέηξωλ) 

ΣΜΥ 20 
  

0,24 
  

ΛΑΓΟΚΟΛΛΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 
(ηύπνπ 50cm 
ηνπιάρηζηνλ 50 

κέηξωλ) 

ΣΜΥ 15 
  

0,24 
  

ΠΟΓΟΠΔΣΔΣΑ 

ηύπνπ wettex 
ΣΜΥ 100 

  
0,24 

  

ΤΡΜΑΣΑΚΗ 

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΜΑΓΔΗΡΗΚΧΝ 

ΚΔΤΧΝ 6ηεκ. 

(ηύπνπ αλνμείδωην) 

ΣΜΥ 60 
  

0,24 
  

ΑΛΑΣΗ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ (ηύπνπ 

ηνπιάρηζηνλ 1 kg) 

ΣΜΥ 12 
  

0,24 
  

ΠΟΣΖΡΗΑ ΝΔΡΟΤ 

330cc ΠΛΑΣΗΚΑ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΓΗΑ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ, 

ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΥΡΖΔΧΝ 

ΣΜΥ 60 
  

  
  

WC ΑΡΧΜΑΣΗΚΟ 

ΣΟΤΑΛΔΣΑ 50gr 
ΣΜΥ 30 

  
0,24 

  

ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 
(ηύπνπ 50cm 

ηνπιάρηζηνλ 75 
κέηξωλ) 

ΣΜΥ 20 
  

0,24 
  

ΑΠΛΧΣΡΔ 

ΡΟΤΥΧΝ 
ΣΜΥ 10 

  
0,24 

  

ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΡΟΤΥΧΝ(1 ΛΗΣΡΟ) 

ΣΜΥ 30 
  

0,24 
  

ΚΡΔΜΑΣΡΔ 

ΡΟΤΥΧΝ(10 ΣΜΥ) 
ΣΜΥ 20 

  
0,24 

  

ΚΟΗΝΗ 

ΑΠΛΧΜΑΣΟ 10 
ΣΜΥ 10 

  
0,24 

  



 

 

 

μέηρα 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΟ 

ΤΓΡΟ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ 5 ΛΗΣΡΑ 

ΣΜΥ 20 
  

0,24 
  

ΣΑΜΠΛΔΣΔ ή 

ΚΑΦΟΤΛΑ 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 

ΠΗΑΣΧΝ(πακέηο ηων 

40ημχ) 

ΣΜΥ 10 
  

0,24 
  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 

ΓΗΓΑ 

ΣΜΥ 2 
  

0,24 
  

ΚΟΤΒΑΓΔ 

ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΜΔ 

ΣΗΦΣΖ 16 LT 

ΣΜΥ 5 
  

0,24 
  

ΑΠΟΡΡΟΦΖΣΗΚΔ 

ΠΔΣΔΣΔ ΣΤΠΟΤ 

WETTEX 

ΣΜΥ 10 
  

0,24 
  

ΑΚΟΤΛΔ 

ΣΤΠΟΤ POLY-BAG 

N. 2(50 ημχ) 

ΣΜΥ 40 
  

0,24 
  

ΑΝΑΠΣΖΡΔ 

ΜΔΓΑΛΟΗ 
ΣΜΥ 5 

  
0,24 

  

ΜΠΑΣΑΡΗΔ 

ΜΗΚΡΔ 

ΑΛΚΑΛΗΚΔ(πακέη

ο 4) 

ΣΜΥ 20 
  

0,24 
  

ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ 

(100ΣΜΥ) 
ΣΜΥ 20 

  
0,24 

  

ΜΑΝΣΑΛΑΚΗΑ 50 

ΣΜΥ 
ΣΜΥ 10 

  
0,24 

  

ΠΑΠΗ 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 

ΣΟΤΑΛΔΣΑ 

ΣΜΥ 10 
  

0,24 
  

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 

ΦΟΤΡΝΟΤ(ΣΤΠΟΤ 

FORNET) 

ΣΜΥ 10 
  

0,24 
  

ΑΦΑΗΡΔΣΗΚΟ 

ΑΛΑΣΧΝ(ηύπου 

VIAKAL ή 

ιζοδύναμο 500ml) 

ΣΜΥ 10 
  

0,24 
  

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ 

ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣ

ΗΚΟ ΓΗΑ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗ ΑΚΑΗ 

ΚΝΗΠΔ 

ΣΜΥ 20 
  

0,24 
  

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ 

ΤΓΡΟ ΓΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ 

ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣ

ΗΚΟ ΓΗΑ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΑ ΚΑΗ 

ΚΝΗΠΔ 

ΣΜΥ 40 
  

0,24 
  

ΣΑΜΠΛΔΣΔ 

ΑΠΧΘΖΣΗΚΔ ΓΗΑ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΑ ΚΑΗ 

ΚΝΗΠΔ 

ΣΜΥ 50 
  

0,24 
  

ΦΗΓΑΚΗ 

ΑΠΧΘΖΣΗΚΟ ΓΗΑ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΑ ΚΑΗ 

ΚΝΗΠΔ 

ΣΜΥ 30 
  

0,24 
  

ΠΡΔΗ 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ 

ΚΑΣΆ ΣΖ 

ΣΜΥ 3 
  

0,24 
  



 

 

 

ΜΟΤΥΛΑ(750 ml) 

ΤΝΟΛΟ   
   

  
  

                

        ΓΟΜΖ 

ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ 

ΑΤΝΟΓΔΤΣΧΝ 

ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΣΑ 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ ΜΟΝΑΓ

Α  

ΔΚΣΗΜΧΜ

ΔΝΔ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ

 ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΝΣΔΛΔΣ

Ζ ΦΠΑ 24% 

TIMH 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ 

ΦΠΑ 24% 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΚΟΣΟ ΜΔ 

ΦΠΑ (€)   

ΔΗΓΖ 

ΔΤΠΡΔΠΗΜΟΤ 

ΞΤΡΑΦΑΚΗΑ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ, ΜΔ ΓΤΟ 

ΑΝΟΞΔΗΓΧΣΔ 

ΛΔΠΗΓΔ 

(ζπζθεπαζία 5 ηκρ.) 

ΣΜΥ 500 
  

24% 
  

ΥΣΔΝΔ  ΣΔΜ 40 
  

24% 
  

ΝΤΥΟΚΟΠΣΔ  ΣΔΜ  40 
  

24% 
  

ΟΓΟΝΣΟΚΡΔΜΔ 

ηνπιάρηζηνλ 75ml κε 

θζνξηνύρν λάηξην 
1450 ppm 

ΣΜΥ 200 
  

24% 
  

ΟΓΟΝΣΟΒΟΤΡΣΔ

 ηύπνπ κέηξηαο 

ζθιεξόηεηαο κε 

λάηινλ ίλεο, θαη ζρήκα 
ηεο θεθαιήο ηέηνην 

ώζηε λα θαζαξίδεη όιε 

ηε ζηνκαηηθή 
θνηιόηεηα θαη λα κελ 

πξνθαιεί 

ηξαπκαηηζκνύο. 

Σπζθεπαζκέλεο ζε 

θαηάιιειε αεξνζηεγή 

ζπζθεπαζία. 

ΣΜΥ  240 
  

24% 
  

ΑΠΟΤΝΗΑ 

ΠΛΑΚΔ 

(ζπζθεπαζία 100gr) 
ΣΜΥ 240 

  
24% 

  

ΑΝΓΡΗΚΟ 

ΑΠΟΜΖΣΗΚΟ Δ 

ΜΟΡΦΖ STICK Ζ 

ROLL ON ΜΔ 

ΟΤΓΔΣΔΡΟ PH 

ΥΧΡΗ PARABENS 

ΣΜΥ 280 
  

24% 
  

ΑΜΠΟΤΑΝ ΓΗΑ 

ΚΑΘΔ ΣΤΠΟ 

ΜΑΛΛΗΧΝ γηα όινπο 

ηνπο ηύπνπο καιιηώλ 
κε ππναιιεξγηθόPH, 

ζε µνξθή 

παρύξξεπζηνπ πγξνύ, 
ζε πιαζηηθό µπνπθάιη, 

βάξνπο 1000 ml. 

Εμωηεξηθά ηνπ 
µπνπθαιηνύ λα 

αλαγξάθνληαη ην 

βάξνο, ηα ζπζηαηηθά, ε 
πξνέιεπζε, νδεγίεο 

ρξήζεο θαη 

πξνθύιαμεο. 

ΣΜΥ  128 
  

24% 
  



 

 

 

ΑΦΡΟΛΟΤΣΡΟ 

ΑΝΓΡΗΚΟ ηύπνπ 

νπδέηεξνπ ph, ζπθ. 
Τνπιάρηζηνλ 750ml 

ΣΜΥ 120 
  

24% 
  

ΑΣΟΜΗΚΑ 

ΦΟΤΓΓΑΡΑΚΗΑ 

ΧΜΑΣΟ 

ΜΠΑΝΗΟΤ 

(ζπζθεπαζκέλα 

αηνκηθά)  

ΣΜΥ 80 
  

24% 
  

ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ 

(ελδεηθηηθά 4 ιίηξωλ 

ρωξίο Parabens 

ΣΜΥ 30 
  

24% 
  

MΠΑΣΟΝΔΣΔ 

(200ηκρ) 
ΣΜΥ 50 

  
24% 

  

ΒΑΜΒΑΚΗ (ηύπνπ 
θαζαξό ηνπιάρηζηνλ 

200gr) 
ΣΜΥ 20 

  
24% 

  

ΑΦΡΟ 

ΞΤΡΗΜΑΣΟ 
ΣΜΥ 160 

  
24% 

  

ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΟ 

ΛΟΗΟΝ 250 ml 
ΣΜΥ 400 

  
24% 

  

ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΖΛΑ 

ΣΔΠΖ(ζυζκευαζί

α 12 ημχ) 

ΣΜΥ 200 
  

24% 
  

ΕΔΛΔ ΜΑΛΛΗΧΝ( 

250ML) 
ΣΜΥ 60 

  
24% 

  

ΑΝΣΗΚΟΤΝΟΤΠΗΚ

Ζ ΚΡΔΜΑ 

ΧΜΑΣΟ (150 ml) 

ΣΜΥ 10 
  

24% 
  

ΑΝΣΗΛΗΑΚΖ 

ΚΡΔΜΑ ΧΜΑΣΟ 

ΜΔ SPF 20 

ΣΜΥ 10 
  

24% 
  

ΑΝΣΗΛΗΑΚΖ 

ΚΡΔΜΑ 

ΠΡΟΧΠΟΤ ΜΔ 

SPF 20 

ΣΜΥ 10 
  

24% 
  

ΚΡΔΜΑ 

ΥΔΡΗΧΝ(ηύπου 

νιωεα 75 ml)  

ΣΜΥ 30 
  

24% 
  

ΤΝΟΛΟ   
   

24% 
  

 

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΡΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΡΙΦΥΛΑΚΤΑ.  

 

Η παροφςα προςφορά ιςχφει για δφο (2)μινεσ 

 

Εταιρία / Επιχείρθςθ:   

Ονοματεπϊνυμο:  

 

Υπογραφι            Σφραγίδα 



 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΓΩΝ, ΕΝΕΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 

 


