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ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου
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ευπρεπισμού
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Περιγραφή:
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του
Δήμου καθώς και των Νομικών του Προσώπων: ΝΠΔΔ ΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Τα είδη καθαριότητας αφορούν όλες
τις Υπηρεσίες του Δήμου και των Ν Π Δ Δ.
Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά κατά την διάρκεια του έτους όταν παρουσιάζεται ανάγκη.
Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016 υπάρχει πίστωση για την προμήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισμού ποσού 4.000 € μαζί με το ΦΠΑ, στον αντίστοιχο προϋπολογισμό
του ΝΟΜ.ΠΡ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 10.000 €, και στον
αντίστοιχο προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1.000 €
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
Με την Μελέτη αυτή προβλέπεται η Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού, για να
καλυφθούν ανάγκες του Δήμου Χερσονήσου (ΟΜΑΔΑ Α),του ΝΠΔΔ ΚΠΑ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΟΜΑΔΑ Β) καθώς και του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΟΜΑΔΑ Γ)
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κωδικός.
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93
γ) Ν.4281/2014 άρθρο 157

1.
2.

3.
4.
5.

6.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Ποτήρια μιας χρήσεως : Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης νερού λευκά ή διάφανα σε συσκευασία
κούτας των 3.500 τεμαχίων.
Πετσετάκια απορροφητικά τύπου VETEX διαστάσεων 30 cm X 30 cm : Απορροφητικά
πετσετάκια υψηλής απορροφητικότητας με γρήγορο στέγνωμα , χωρίς να αφήνει χνούδι
συσκευασίας 10 τεμαχίων
Σκούπα χειρός : Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών /τεμ. με κοντάρι
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική με κοντάρι : Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 450 γρ., ειδικές
για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες με κοντάρι
Σφουγγαρίστρα οικιακή ανταλλακτικό: Σφουγγαρίστρα 330 γρ. μήκος 55 cm από φυσικά και
συνθετικά νήματα με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά . Να μην αφήνει χνούδια κατά
τη χρήση της, με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το
αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.
Σφουγγάρια κουζίνας : Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή και
μαλακή επιφάνεια για την καταπολέμηση μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη
χρήση του.
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7. Σακούλες μεγάλες απορριμμάτων σε ρολό για ελαφριά χρήση 75x95 cm χωρίς κορδόνι:
Σακούλες μεγάλες απορριμμάτων σε ρολό για ελαφριά χρήση 75x95 cm χωρίς κορδόνι
8. Σακούλα πλαστική απορριμμάτων διαστάσεων 80X1,10 επαγγελματικής χρήσης : Σακούλα
πλαστική απορριμμάτων διαστάσεων 80x1,10 cm για επαγγελματική χρήση.
9. Σακούλα μικρή απορριμμάτων για καλαθάκια 45x50 cm : Σακούλα γραφείου διαστάσεων
45x50 cm για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC .
10. Χαρτί κουζίνας 1000 γρ.: Χαρτί ρολό κουζίνας , λευκό των 1000 γρ , διπλά ενισχυμένο με
διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι και
ανθεκτικό για πολλές χρήσεις , θα είναι απορροφητικό στο νερό , το λάδι , το λίπος και τα
απορρυπαντικά.
11. Χαρτί υγείας δίφυλλο απλό ενισχυμένο 200 gr: Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, λευκό, μη
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή χαρτομάζα, βάρους 200 gr.
12. Χαρτοπετσέτες 200 φ : Χαρτοπετσέτες απαλές ,λευκές 200 φύλλων .
13.
Χαρτοπετσέτες 100 φ 28x30: Χαρτοπετσέτες απαλές ,λευκές 100 φύλλων διαστάσεων
28x30 τουλάχιστον.
14.
Χαρτοπετσέτες 600 φ : Χαρτοπετσέτες απαλές ,λευκές 600 φύλλων.
15.
Δαγκάνες για επαγγελματική σφουγγαρίστρα : Δαγκάνες για επαγγελματική
σφουγγαρίστρα.
16. Γάντια μιας χρήσεως 100 ζεύγη /συσκευασία : Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών
ουσιών ή μικροοργανισμών . Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm .Κατασκευή από νιτρίλιο .
Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές . Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί .
Να φέρει σήμανση CE. Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη .
17. Φαράσι ορθοπεδικό με κοντάρι : Φαράσι πλαστικό ορθοπεδικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο
του με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι αλουμινίου , μεγάλης αντοχής
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΟΜΑΔΑ Β: ΝΟΜ. ΠΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1. Αλουμινόχαρτο ( επαγγελματική συσκευασία) 45cm x45 m :Αλουμινόχαρτο άριστης ποιότητας
από καθαρό αλουμίνιο κατάλληλο να διατηρεί τρόφιμα πάντα φρέσκα και υγιεινά .Τυποποιημένο σε
χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης, η προέλευση και οι διαστάσεις.
2. Απιονισμένο νερό 4 lt : Απιονισμένο νερό σε συσκευασία 4 λίτρων
3. Απολυμαντικό Επιφανειών 4 lt: Υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό 4 λίτρων για χρήση σε
διάφορες επιφάνειες
4. Βενζίνη καθαρή 320 γρ.: Βενζίνη καθαρή 320 γρ.
5. Βιομηχανικό Ρολό 5 κιλ.: χαρτί ρολό, λευκό ,μεγάλο βιομηχανικό 5 κιλών /τεμάχιο δύο φύλλων
, πολλαπλών χρήσεων από καθαρή χαρτόμαζα. Θα πρέπει να μην αφήνει χνούδια , ούτε να
θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια , να είναι ανθεκτικό και απορροφητικό στο νερό , το λάδι, το
λίπος κλπ. Βάρος Ρολού : 5 kg. ±5% Μήκος Ρολού: 440 μ. ±5%.
6. Βουρτσάκι /ανταλλακτικό για πιγκάλ : Βουρτσάκι ανταλλακτικό για πιγκάλ
7. Γάντια ελαστικά (LATEX) μιας χρήσεως (100 τεμ) M & XL : Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση
χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών . Χαρακτηριστικά : Μήκος περίπου 20 cm .Κατασκευή από
νιτρίλιο . Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100
τεμάχια/κουτί . Να φέρει σήμανση CE. Εξαιρετικά ανθεκτικά διαθέσιμα σε μεγέθη Medium ( Μ)
και Extra Large ( XL).
8. Γάντια πλαστικά Νο 7,5 και 8,5: Γάντια πλαστικά Νο 7,5 και 8,5
9. Εντομοκτόνο : Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφαλείας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση
οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο, να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία
300 ml , να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για τη χρήση που προορίζεται.
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10. Καλαμάκια : Καλαμάκια σπαστά μιας χρήσεως για ρόφημα σε συσκευασία των 1000 τεμαχίων.
11. Κοντάρι Ξύλινο: Κοντάρι ξύλινο να βιδώνει απόλυτα στην σκούπα.
12. Κουβάς απλός σφουγγαρίσματος οικιακής χρήσεως: Κουβάς απλός σφουγγαρίσματος οικιακής
χρήσεως
13. Κουβάς σφουγγαρίσματος επαγγελματική χρήση / ανταλλακτικό : Ανταλλακτικό για κουβά
σφουγγαρίσματος επαγγελματικής χρήσεως.
14. Λευκαντικό Πλυντηρίου ρούχων 10 lt : Λευκαντικό ρούχων 10 λίτρων.
15. Μαλακτικό Ρούχων 2 ΛΤ: Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων με άρωμα 2 λίτρων /τεμάχιο.
16. Ξυστράκια : Ξυστράκια .
17. Πανί απορροφητικό –Ποτηρόπανο /τύπου Vetex 0,75x0,46 cm: Απορροφητικό πανί –
ποτηρόπανο υψηλής απορροφητικότητας με γρήγορο στέγνωμα , χωρίς να αφήνει χνούδι .
18. Πιάτα μιας χρήσεως (διαμέτρου 23 cm) : Πιάτα πλαστικά στρογγυλά διαμέτρου 23 cm
κατάλληλο για τρόφιμα , μη τοξικά πακέτο των 10 τεμαχίων.
19. Πιγκάλ Πλαστικό (βουρτσάκι και Βάση): Με λαβή από πλαστικό και με βάση στήριξης όπου θα
τοποθετείται το βουρτσάκι.
20. Ποτήρια μιας χρήσεως : Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσης νερού λευκά ή διάφανα σε συσκευασία
κούτας των 3.500 τεμαχίων.
21. Πρέσα επαγγελματικού κουβά σφουγγαρίσματος: Πρέσα επαγγελματικού κουβά
σφουγγαρίσματος.
22. Σακούλες μεγάλες απορριμμάτων σε ρολό για ελαφριά χρήση 75x95 cm χωρίς κορδόνι:
Σακούλες μεγάλες απορριμμάτων σε ρολό για ελαφριά χρήση 75x95 cm χωρίς κορδόνι
23. Σακούλα μικρή απορριμμάτων για καλαθάκια 45x50 cm : Σακούλα γραφείου διαστάσεων
45x50 cm για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC .
24. Σακούλα πλαστική απορριμμάτων διαστάσεων 95X1,15 επαγγελματικής χρήσης : Σακούλα
πλαστική απορριμμάτων διαστάσεων 95x1,15 cm για επαγγελματική χρήση.
25. Σκόνη αποφράξεως σωληνώσεων ( κρύου νερού): Σκόνη αποφράξεως σωληνώσεων κρύου
νερού από διάφορα υπολείμματα σε νεροχύτες , νιπτήρες κλπ σε συσκευασία με αναγραφόμενες
οδηγίες χρήσεως.
26. Σκόνη πλυντηρίου ρούχων 15 κιλ.: Σκόνη πλυντηρίου που να διαλύεται εύκολα και πλήρως ,
να εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα , να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα
ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, 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 των 15 κιλών όπου θα έχει οδηγίες χρήσης.
27. Σκούπα χειρός : Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7 εκ. 4 σειρών /τεμ. με κοντάρι
28. Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων 13 lt: Υπερσυμπυκνωμένο στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων 13
λίτρων
29. Σφουγγάρια κουζίνας τύπου Scotch Brite: Σφουγγάρια κουζίνας τύπου Scotch Brite για
πλύσιμο σκευών εξαιρετικής αντοχής με σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την καταπολέμηση
μικροβίων που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του.
30. Σφουγγαρίστρα επαγγελματική: Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 450 γρ., ειδικές για χρήση σε
μεγάλες επιφάνειες με κοντάρι
31. Σφουγγαρίστρα οικιακή ανταλλακτικό: Σφουγγαρίστρα 330 γρ. μήκος 55 cm από φυσικά και
συνθετικά νήματα με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά . Να μην αφήνει χνούδια κατά
τη χρήση της , με μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το
αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.
32. Ταμπλέτες Πλυντηρίου πιάτων οικιακής χρήσεως : Ταμπλέτες Πλυντηρίου πιάτων οικιακής
χρήσεως με ειδική σύνθεση που απομακρύνουν και τους δυσκολότερους λεκέδες, αφαιρούν τους
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.

δύσκολους λεκέδες , προσφέρουν λάμψη στα ανοξείδωτα σκεύη και προστατεύουν το πλυντήριο
από τα άλατα.
Υγρό γενικής χρήσεως 4 lt: Υγρό γενικής χρήσεως ,καθαριστικό απορρυπαντικό χαμηλού
αφρισμού κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που πλένονται. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο,
πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες πλακάκια δαπέδου , μάρμαρα , τοίχους κλπ . Δεν θα πρέπει να
αφήνει ίζημα να έχει ευχάριστη και διακριτική οσμή. Θα πρέπει να περιέχει ενεργά
επιφανειοδραστικά min 5% , να περιέχει σαπούνι min 0,8 % και να περιέχει διαλύτη min 4%.
Πλαστική φιάλη 4 λίτρων πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας.
Υγρό για πιάτα 4 lt: Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων ,ποτηριών ,σκευών ,
κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστό , να διεισδύει
γρήγορα και να διαλύει εύκολα τα λύπη. Περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και
γλυκερίνη. Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16% , μη ιονικά min 2% , NaOH min 8%
, ph υδατικού διαλύματος 1% , ειδικής σύνθεσης που να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε
μορφής ( τσάι ,λύπη, αυγά κ.λ.π) . Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και
βιοδιασπώμενα σε συσκευασία 4 λίτρων .
Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4 lt :
Υγρό καθαριστικό κατάλληλο για όλες τις γυάλινες
επιφάνειες που πλένονται , όπως τζάμια , βιτρίνες , παράθυρα κλπ . Μπλε ή διάφανο υγρό
χρώμα 4 λίτρων που 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.
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών (4lt): Υγρό σαπούνι κατάλληλο για πλύσιμο χεριών. Θα πρέπει να
είναι παχύρρευστο , ουδέτερο ph 6-7 ,περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και
γλυκερίνη Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα. Σε πλαστικό
δοχείο των 4 λίτρων.
Υγρό πλυντηρίου πιάτων 15 lt.: Υγρό πλυντηρίου πιάτων ( εκθαμβωτικό ) άριστης ποιότητας
σε μορφή υγρού σε πλαστικό δοχείο 15 λίτρων . Εξωτερικά του δοχείου να αναγράφονται το
βάρος , τα συστατικά , η προέλευση , οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.
Υδροχλωρικό Οξύ : Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% . 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
Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και κοντάρι : Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο
του με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι αλουμινίου , μεγάλης αντοχής
Χαρτί κουζίνας 1000 γρ.: Χαρτί ρολό κουζίνας , λευκό των 1000 γρ , διπλά ενισχυμένο με
διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν αφήνει χνούδι και
ανθεκτικό για πολλές χρήσεις , θα είναι απορροφητικό στο νερό , το λάδι , το λίπος και τα
απορρυπαντικά
Χαρτί υγείας δίφυλλο απλό ενισχυμένο 200 gr: Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο , λευκό, μη
ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή χαρτομάζα, βάρους 200 gr.
Χαρτοπετσέτες 100 φ: Χαρτοπετσέτες απαλές ,λευκές 100 φύλλων .
Χλωρίνη παχύρευστη 13 LT: Απολυμαντικό υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο ( διάλυμα
υποχλωριώδες νάτριο 3,5-5%) – τύπου χλωρίνης- σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 13 λίτρων
το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5% , ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από
5% . Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για την αραίωση ( τουλάχιστον 1 μέρος
διαλύματος /5 μέρη νερού ) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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44. Χρωμαπαγίδες : Ειδικά φύλλα που απορροφούν τα χρώματα που ξεβάφουν σε κάθε πλύση σε
πακέτο των 10 φύλλων.
45. Ψεκαστηράκι ανθεκτικό σε χημικά προϊόντα χωρητικότητας 1000 ml : Ψεκαστηράκι
ανθεκτικό σε χημικά προϊόντα χωρητικότητας 1000 ml .

Τεχνικές Προδιαγραφές
ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

1. Χαρτί υγείας σε συσκευασία των 40 ρολών ανά συσκευασία (ποσότητα 1 0 συσκευασίες) :
Χαρτί ρολό υγείας, λευκό, μη ανακυκλωμένο, δίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή χαρτομάζα, 130 γρ
±5% ανά ρολό, 2φυλλο, Μήκος Ρολού: 35μέτρα ±5%
2. Ρολό κουζίνας επαγγελματικό 1 kgr ανά συσκευασία (ποσότητα 30 συσκευασίες) : Χαρτί
ρολό κουζίνας, λευκό, του ενός κιλού, δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο
χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα, που δε θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές
χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού
1000 γρ. ±5%. Μήκος ρολού 77 μέτρα ±5%.
3. Χαρτοπετσέτες σε συσκευασία των 100 φύλλων (ποσότητα 1 0 συσκευασίες) : Λευκή
μαλακή χαρτοπετσέτα με αφράτη υφή από καθαρή χαρτομάζα. Βάρος χαρτιού: 17 γρ./τ.μ. ±3%,
Διάσταση: 28Χ30 εκ. ±5%,Βάρος πακέτου: 140 γρ./τ.μ. ±3%.
4. Χειροπετσέτες σε συσκευασία
των 200 φύλλων (ποσότητα
50 συσκευασίες) :
Χειροπετσέτες ζικ – ζακ λευκές επαγγελματικού τύπου. Θα πρέπει να είναι μαλακή και
απορροφητική μονόφυλλη. Διαστάσεις φύλλου περίπου : 23Χ25 εκ. Βάρος χαρτιού: 40 γρ / τ.μ.
±5%.Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να τραβάει μία χειροπετσέτα τη φορά.
5. Οινόπνευμα άσπρο 95 βαθμών 200 ml /δοχείο (ποσότητα 5 δοχεία) : Οινόπνευμα άσπρο
για γενική χρήση σε συσκευασία (δοχείο : πλαστικό μπουκάλι) περίπου 200 ±5% ml.
6. Σφουγγάρια κουζίνας με συρματάκι σε τεμάχια (ποσότητα 1 0 τεμάχια ) : Σφουγγάρι
10 Χ15 Χ 2,5 cm περίπου, υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια λεία (κίτρινη),
αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη
(πράσινη) με συρματάκι, κατάλληλο για γενική καθαριότητα στο χώρο της κουζίνας.
7. Σπογγοπετσέτα κουζίνας 20cm x30cm σε τεμάχια (ποσότητα 20 τεμάχια) :
Πετσέτα
υψηλής απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι
8. Γάντια μίας χρήσεως 100 ζεύγη /συσκευασία (ποσότητα 1 συσκευασία): Γάντια διαφόρων
διαστάσεων Small, Medium/Large. Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή
μικροοργανισμών, που διαθέτουν σήμανση CE
9. Σφουγγαρίστρα επαγγελματική, ανταλλακτικό σε τεμάχια (ποσότητα
1 τεμάχια) :
Eπαγγελματική σφουγγαρίστρα 400 γρ. (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα,
με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης
της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο
κοντάρι που θα επιλεγεί.
10. Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινα τεμάχια (ποσότητα 3 τεμάχια) : Koντάρι αλουμινίου ή ξύλινο
μήκους 1,30 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην επαγγελματική σφουγγαρίστρα και σκούπα
11. Σκούπα με βούρτσα βιδωτή μέτριας σκληρότητας (ανταλλακτικό) σε τεμάχια (ποσότητα 3
τεμάχια): Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να
αφήνει ίχνη. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι .
12. Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4 λίτρων/συσκευασία (ποσότητα 4 συσκευασίες) : Να περιέχει
επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη ( εκ του οποίου τουλάχιστον
αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να
διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων και να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο
σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην κοινοτική οδηγία 91/155 και οδηγία 89/542 της
ευρωπαϊκής ένωσης.
Απολυμαντικό υγρό λεκάνης WC 2 λίτρων/συσκευασία(ποσότητα 1 0 συσκευασίες) :
Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 15 %. 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.
Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιμο στο χέρι 4 λίτρων /συσκευασία (ποσότητα
3
συσκευασίες) : Να περιέχει ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%,να περιέχει μη ιονικά min
2%,να περιέχει NaOH min 8%, Να έχει pH υδατικού διαλύματος 1% , 6-8,ειδική σύνθεση για να
βοήθα τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι , λίπη, αίμα, καφές, αυγό, κτλ. Να δίνονται
οδηγίες χρήσεως & οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4000 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
Χλωρίνη παχύρρευστη των 0,75 λίτρων/δοχείο (ποσότητα 50 δοχεία) : Παχύρρευστη με
βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5 – 5%) να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά
λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Συσκευασία των 750 γρ με πώμα
ασφάλειας. Mε άρωμα λεμόνι.
Υγρό πατώματος 4 λίτρων/ συσκευασία(ποσότητα 5 συσκευασίες)
: Καθαριστικό υγρό
γενικής χρήσης, θα περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5 15 % . Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει
πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Σακούλες γραφείου μικρές σε συσκευασία των 40 τεμαχίων (ποσότητα 50 συσκευασίες)
: Σακούλα απορριμμάτων γραφείου- τουαλέτας σε συσκευασία των 40 τεμαχίων ενδεικτικών
διαστάσεων 45Χ60 εκ. σε διάφορα χρώματα
Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου
μεγέθους 110cmΧ 80cm σε συσκευασία των
10
τεμαχίων (ποσότητα 30 συσκευασίες)
: Ιδιαίτερα ανθεκτικές σακούλες απορριμμάτων
γενικής χρήσης σε πακέτα των 10
Πανί μικροϊνών γενικής χρήσης κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες 40 x 40 cm σε
συσκευασία των 10 τεμαχίων (ποσότητα 3 συσκευασίες).Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με
μέθοδο κουβά ή ψεκασμού. Να αφαιρεί λιπαρούς λεκέδες και τις βρωμιές χωρίς τη χρήση
χημικών καθαριστικών. Με χρωματική κωδικοποίηση (4 χρώματα) για να εφαρμόζονται οι
κανόνες Υγιεινής και HACCP.

Σε όλα τα προϊόντα θα πρέπει στην συσκευασία τους να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα
παρακάτω στοιχεία :
•
Η ονομασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωσή της σε
μετρικές μονάδες
•
Η μορφή του σκευάσματος (πχ υγρό σε συμπυκνωμένη μορφή) και το περιεχόμενο σε βάρος
ή όγκο
•
Πιθανές ανεπιθύμητες παρενέργειες , μέτρα επείγουσας αντιμετώπισης και τηλέφωνα του
Κέντρου Δηλητηριάσεων.
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Τέλος, να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον
απαιτείται θα φέρει σήμανση C.E.

Ο Συντάξας

ATHINA
MILIARAKI

Digitally signed by ATHINA MILIARAKI
DN: o=Hellenic Public Administration
Certification Services,
serialNumber=ERMIS-69421772,
ou=DIMOS CHERSONISOU,
ou=MUNICIPALITY OF CHERSONISOS,
c=GR, email=a.miliaraki@hersonisos.gr,
sn=MILIARAKI, givenName=ATHINA,
ou=ΑΘΗΝΑ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, cn=ATHINA
MILIARAKI
Date: 2016.05.23 15:02:55 +03'00'

Αθηνά Μηλιαράκη

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών
Digitally signed by
KONSTANTINOS KALATHAKIS
Date: 2016.05.23 15:07:17 +03'00'

Κων/νος Καλαθάκης

Γούρνες 18 / 04 /2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
CHARALAMPOS
KOUTOULAS

Digitally signed by
CHARALAMPOS KOUTOULAS
Date: 2016.05.24 07:47:00 +03'00'

Χαράλαμπος Κούτουλας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας &
ευπρεπισμού
Προϋπολογισμός: 14.428,17 ΕΥΡΩ

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΟΜΑΔΑ Α.ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Α/Α
1

2
3
4
5
6

7

8

9
10

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
Ποτήρια μίας
χρήσεως
Πετσετάκια
απορροφητικά τύπου
Vetex διαστάσεων
30cm X 30 cm
Σκούπα χειρός
Σφουγγαρίστρα
επαγγελματική με
κοντάρι
Σφουγγαρίστρα
οικιακή
ανταλλακτικό
Σφουγγάρια
κουζίνας
Σακούλες μεγάλες
απορριμμάτων σε
ρολό για ελαφριά
χρήση 75 Χ 95 cm
χωρίς κορδόνι
Σακούλα πλαστική
απορριμμάτων
διαστάσεων 80Χ1,10
επαγγελματικής
χρήσεως
Σακούλα μικρή
απορριμμάτων για
καλαθάκια 45Χ50
cm
Χαρτί κουζίνας
1000γρ

Μ/Μ

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ
Η

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
σε €

Kούτα των
3500 τεμ.

3

38,5

10/Τεμάχιο

12

15,5

186

Τεμάχιο

12

1,28

15,36

Τεμάχιο

12

4,5

54

Τεμάχιο

12

2

24

Τεμάχιο

25

0,74

18,5

1000/τεμ

3

152,5

457,5

400\ΤΕΜ

1

73,2

73,2

3300\ΤΕΜ

4

43,23

172,9

80

2

160

Τεμάχιο

115,5

10

11
12
13
14

15
16
17

Χαρτί υγείας
δίφυλλο απλό
ενισχυμένο 200gr
Χαρτοπετσέτες
200φ
Χαρτοπετσέτες
100φ 28 Χ 30
Χαρτοπετσέτες
600φ
Δαγκάνες για
επαγγελματική
σφουγγαρίστρα

30/Τεμάχιο

Γάντια μίας χρήσεως
100 ζεύγη
/συσκευασία
Φαράσι ορθοπεδικό
με κοντάρι

50

12

600

Τεμ

800

0,6

480

Τεμ

400

0,5

200

Τεμ

300

1,75

525

Τεμ

10

3

30

Τεμ

10

4,5

45

Τεμ

20

1,9

38

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:

3.194,96

ΦΠΑ:

734,84

ΣΥΝΟΛΟ:

3.929,80

ΟΜΑΔΑ Β.:ΝΟΜ.ΠΡ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
Αλουμινόχαρτο (επαγγελματική
συσκευασία) 45 cm x 45 m

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Η

ΣΥΝΟΛΟ σε €

τεμάχιο

5

7,00 €

35,00 €

Απιονισμένο νερό 4lt

τεμάχιο

5

1,00 €

5,00 €

Απολυμαντικό Επιφανειών 4 lt

Τεμάχιο

10

10,00 €

100,00 €

Βενζίνη καθαρή 320 γρ.

12/τεμάχιο

1

19,00 €

19,00 €

Βιομηχανικό Ρολό 5 κιλ.

2/τεμάχιο

10

27,00 €

270,00 €

Βουρτσάκι/ανταλλακτικό για
πιγκάλ
Γάντια ελαστικά (LATEX) μιας
χρήσεως ( 100 τεμ) Μ & ΧL

Τεμάχιο

15

6,00 €

90,00 €

Κούτα/ 100
ΤΕΜ

40 & 10

4,50 €

225,00 €

Γάντια πλαστικά Νο 7,5 & 8,5

τεμάχιο

10 & 20

1,60 €

48,00 €

Εντομοκτόνο

12/τεμάχιο

1

49,00 €

49,00 €

11

10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

Καλαμάκια

Τεμ /1000

5

3,37 €

16,85 €

Κοντάρι Ξύλινο

Τεμάχιο

30

1,20 €

36,00 €

Τεμάχιο

5

5,00 €

25,00 €

τεμ

6

15

90,00 €

τεμάχιο

1

22,00 €

22,00 €

Μαλακτικό Ρούχων 2ΛΤ

τεμάχιο

15

4,25 €

63,75 €

Ξυστράκια

τεμάχιο

50

1,00 €

50,00 €

Τεμάχιο

20

1,00 €

20,00 €

10/Τεμάχιο

10 & 10

1,70 €

34,00 €

Τεμάχιο

5

5

25,00 €

Kούτα των
3500 τεμ.

5

38,50 €

192,50 €

τεμάχιο

5

35,00 €

175,00 €

1000/τεμ

4

152,50 €

610,00 €

3300\ΤΕΜ

2

43,23 €

86,46 €

Τεμάχιο

400

0,40 €

160,00 €

τεμάχιο

10

0,75 €

7,50 €

Τεμάχιο

4

32,50 €

130,00 €

Τεμάχιο

30

1,28 €

38,40 €

Τεμάχιο

15

33,00 €

495,00 €

Τεμάχιο

200

1,50 €

300,00 €

Τεμάχιο

20

4,50 €

90,00 €

Τεμάχιο

20

2,00 €

40,00 €

Κουβάς απλός σφουγγαρίσματος
οικιακής χρήσεως
Κουβάς σφουγγαρίσματος
επαγγελματική
χρήση/ανταλλακτικό
Λευκαντικό Πλυντηρίου ρούχων
10 lt

Πανί απορροφητικό –
Ποτηρόπανο / τύπου Vetex
0,75 Χ 0,46 cm
Πιάτα μίας χρήσεως ( διαμέτρου
: 23 cm)
Πιγκάλ Πλαστικό (βουρτσάκι και
Βάση )
Ποτήρια μίας χρήσεως
Πρέσα επαγγελματικού κουβά
σφουγγαρίσματος
Σακούλα μεγάλες απορριμμάτων
σε ρολό για ελαφριά χρήση 75
Χ 95 cm χωρίς κορδόνι
Σακούλα μικρή απορριμμάτων
για καλαθάκια 45Χ50 cm
Σακούλα πλαστική
απορριμμάτων διαστάσεων 95
Χ1,15 επαγγελματικής χρήσεως
Σκόνη αποφράξεως
σωληνώσεων (κρύου νερού)
Σκόνη Πλυντηρίου ρούχων 15
κιλ.
Σκούπα χειρός
Στεγνωτικό Πλυντηρίου Πιάτων
13lt
Σφουγγάρια κουζίνας τύπου
Scotch Brite
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική
με κοντάρι
Σφουγγαρίστρα οικιακή/
ανταλλακτικό

12

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ταμπλέτες Πλυντηρίου πιάτων
οικιακής χρήσεως

Τεμάχιο/ 30

20

7

140,00 €

Υγρό γενικής χρήσεως 4 lt

Τεμάχιο

50

5,50 €

275,00 €

Υγρό για πιάτα 4lt

Τεμάχιο

55

3,6

198,00 €

Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4 lt

Τεμάχιο

50

4

200,00 €

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών (4lt)

Τεμάχιο

20

5,00 €

100,00 €

Υγρό πλυντηρίου πιάτων 15 lt

Τεμάχιο

20

52,00 €

1.040,00 €

Υδροχλωρικό Οξύ

24/τεμάχιο

1

10,00 €

10,00 €

Φαράσι πλαστικό με λάστιχο και
κοντάρι

Τεμάχιο

15

1,90 €

28,50 €

Χαρτί κουζίνας 1000γρ

Τεμάχιο

320

2,00 €

640,00 €

Χαρτί υγείας δίφυλλο απλό
ενισχυμένο 200gr

30/Τεμάχιο

60

12,00 €

720,00 €

Χαρτοπετσέτες 100 Φ

τεμ

300

0,5

150,00 €

Χλωρίνη παχύρρευστη 13 LT

τεμάχιο

50

13,50 €

675,00 €

Χρωμοπαγίδες

ΤΕΜ/10 Φ

15

2,50 €

37,50 €

Ψεκαστηράκι ανθεκτικό σε
χημικά προϊόντα χωρητικότητας
: 1000 ml

τεμάχιο

10

5,00 €

50,00 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ

7.812,46€
1.796,87€
9.609,33 €
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ΟΜΑΔΑ Γ.:ΝΟΜ.ΠΡ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ
σε €

1

Χαρτί υγείας 40 ρολών ανά
συσκευασία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10

14,50 €

145,00

2

Ρολό κουζίνας επαγγελματικό 1
kgr/συσκ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30

2,00 €

60,00

3

Χαρτοπετσέτες σε συσκευασία των
100 φύλλων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10

0,50 €

5,00

4

Χειροπετσέτες σε συσκευασία των
200 φύλλων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50

0,60 €

30,00

5

Οινόπνευμα άσπρο 95 βαθμών
200 ml /δοχείο

ΔΟΧΕΙΟ

5

12,00 €

60,00

6

Σφουγγάρια κουζίνας με συρματάκι
(τεμ)

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

0,80 €

8,00

7

Σπογγοπετσέτα κουζίνας
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 20cm x30cm /τεμάχιο

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

1,00 €

20,00

8

Γάντια μίας χρήσεως 100 ζεύγη
/συσκευασία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1

4,50 €

4,50

9

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική,
ανταλλακτικό (τεμ)

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

8,50 €

8,50

10

Κοντάρι αλουμινίου ή ξύλινα (τεμ)

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

2,50 €

7,50

11

Σκούπα με βούρτσα βιδωτή μέτριας
σκληρότητας (ανταλλακτικό) τεμ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

3,00 €

9,00

12

Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4
λίτρων/συσκευασία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4

4,00 €

16,00

13

Απολυμαντικό υγρό λεκάνης WC 2
λίτρων/συσκευασία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10

4,00 €

40,00

14

Καθαριστικό υγρό πιάτων για
πλύσιμο στο χέρι 4 λίτρων
/συσκευασία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3

3,60 €

10,80

15

Χλωρίνη παχύρρευστη των 0,75
λίτρων/δοχείο

ΔΟΧΕΙΟ

50

1,40 €

70,00

16

Υγρό πατώματος 4 λίτρων/
συσκευασία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5

5,00 €

25,00

17

Σακούλες γραφείου μικρές σε
συσκευασία των 40 τεμ/συσκευασία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

50

0,65 €

32,50

18

Σακούλες απορριμμάτων μεγάλου
μεγέθους 10 τεμ/συσκευασία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30

4,50 €

135,00

19

Πανί μικροϊνών γενικής χρήσης
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
10 τεμ/συσκευασία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3

12,00 €

36,00
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Αθηνά Μηλιαράκη

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
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722,80 €
166,24 €
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