
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ………………… 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1.Τεχνικι περιγραφι 
2. Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ  
3. Ρροχπολογιςμόσ Ρροςφοράσ 
4. Συγγραφι υποχρεϊςεων  

 
 

Αριθμός Μελέτης  38 /2021 

  

 
ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
 

ΜΕΛΕΤΘ: «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΑ, ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2021» 
 

 

 

Ρροχπολογιςμόσ δαπάνθσ ……………………………..…..€ 30.622,50….......………..……...…ΕΥΩ. 

 

Φ.Ρ.Α. 6 %….………………………………………………………….……..€ 85,89……..……….……….…...ΕΥΩ. 

  

Φ.Ρ.Α. 24 %….………………………………………………………..€ 7.005,87……………………….…...ΕΥΩ. 

 

Σφνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ : ………………………€ 37.714,26…….………………………ΕΥΩ. 

 
Τρόποσ εκτζλεςθσ : Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια «Ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ» (χαρτικά, 

απορρυπαντικά-ςαποφνια, διάφορα είδθ ευπρεπιςμοφ και ςακοφλεσ απορριμμάτων) για τισ 

ανάγκεσ του Διμου Μυκόνου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων οικονομικοφ ζτουσ 2021 και κα 

χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ  του κάκε φορζα. 

 

ΦΟΡΕΑ ΚΑΘΑΡΘ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ(6%) ΦΠΑ(24%) 
ΤΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  23.930,98€  19,24€          5.666,49€           29.616,71 €            

ΡΑΚΟ «Γ.ΑΞΙΩΤΘΣ» (ΓΥΡΑΕΙΟ) 3.879,02€        24,65€ 832,38€    4.736,05 € 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΥΚΟΝΟΥ (Δ.Λ.Τ.Μ) 

    2.812,50 €            42,00€   507,00€    3.361,50 €                      

 Τ Ν Ο Λ Ο 30.622,50  €         85,89 €  7.005,87 €             37.714,26 €            

 

Ειδικότερα τα υπό προμικεια είδθ χωρίηονται ςτισ κάτωκι ομάδεσ :  

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

1. 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό Αϋ ποιότθτασ λευκό, λείο, δίφυλλο ςε ςυςκευαςία 40 
ρολϊν 

2. Υγρό κακαριςτικό τηαμιϊν 5l 

3. Σφουγγάρι πιάτων κανονικό ςυςκ. 10 τεμαχίων 

4. Κρεμοςάπουνο χεριϊν 5lt 

5. Υγρό γενικοφ κακαριςμοφ 5 lt 

6. Χλωρίνθ  5 lt με άρωμα λεμόνι 

7. Σφουγγαρίςτρεσ κανονικζσ 

8. Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν κανονικζσ 65*90 (28 τμχ*10 ρολ) 

9. Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 80Χ110 (20kg)    

10. Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 90Χ120 (20kg)    

11. Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν μικρζσ για καλακάκια WC , ρολό 20 τεμ 

12. Χαρτί κουηίνασ 800γρ ρολό ςε ςυςκευαςία των 6 ρολϊν (λευκό) 

13. Ρανάκια κακαριςμοφ με μικροϊνεσ ( 5 τεμάχια) 

14. Φαράςι πλαςτικό με κοντάρι  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΠΘΡΕΙΩΝ  

 
Αρικμόσ Μελζτθσ: 38/2021 



15. ολό ςπογγοπετςζτα μικουσ 14m   

16. Σκοφπα ςκλθρι ( εςωτερικοφ  & εξωτερικοφ χϊρου ) 

17. Κουβάσ ςφουγγαρίςματοσ με ςτίφτθ (κανονικόσ) 

18. Κακαριςτικό & Απολυμαντικό Λεκάνθσ Τουαλζτασ (παπί) 750ml 

19. Κοντάρι ςκοφπασ 1,40cm (μεταλλικό ι με επικάλυψθ χρωμίου) 

 

 ΟΜΑΔΑ Β: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ 

 ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

1. Χαρτοπετςζτα εςτιατορίου 24χ24 cm, λευκι, μονόφυλλθ,  560 φφλλα 

2. Χαρτί κουηίνασ λευκό 1,9 kg ρολό, ςε ςυςκευαςία  των 2 ρολϊν  

3. 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό Αϋ ποιότθτασ λευκό, λείο, δφφυλλο ςε ςυςκευαςία 
40 ρολϊν  

4. Χειροπετςζτεσ τφπου ΗΙΚ ΗΑΚ δίφυλλθ 200 Φ  

5. Μωρομάντθλα 72 τεμ. με εφκαμπτο πλαςτικό καπάκι 

6. Υγρό κρεμοςάπουνο χεριϊν, ενδεικτικά milk & Honey, 4L 

7. Απολυμαντικό και κακαριςτικό προϊόν, 5L 

8. Κακαριςτικό δαπζδου, ενδεικτικά με άρωμα κεράςι, 4L 

9. Κακαριςτικό τηαμιϊν με άρωμα 4LT 

10. Χλωρίνθ παχφρευςτθ 4 lt 

11. Kάψουλεσ πλυντθρίου πιάτων τφπου fairy ultra. 100 τεμάχια 

12. Υγρό πιάτων για πλφςιμο ςτο χζρι 4 lt 

13. Μαλακτικό ροφχων υποαλλεργικό 4L 

14. Ξεςκονιςτιρι με λαβι 

15. Κοντάρι ξφλινο από πεφκο 

16. Σφουγγαρίςτρα μικροϊνϊν microfiber 

17. Σφρμα γαλβανιηζ αςθμί 25 γρ. 

18. Αλουμινόχαρτο πλάτουσ 45 cm και μικουσ 60 μζτρων 

19. Λαδόχαρτο διαςτάςεων 50 χ 40 cm, ςε ςυςκευαςία 1 Kg 

20. 
Υγρό αποφρακτικό αποχετευτικοφ δικτφου με βάςει το κειικό οξφ ςε ςυςκευαςία 
1 L 

21. Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν κανονικζσ των 52*75, πακζτο 10  τεμ. 

22. 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 80Χ110, αντοχισ 20 
Kg   

23. Γάντια οικιακισ χριςθσ νιτρυλίου, μζγεκοσ small 

24. Γάντια μίασ χριςθσ ςαγρζ πολυαικυλενίου χωρίσ ποφδρα (HDPE) 

25. Γάντια μίασ χριςθσ ςαγρζ μαφρα  πολυαικυλενίου 

26. Γυαλιςτικό κακαριςτικό ανοξείδωτων επιφανειϊν 5 L 

27. Μεταλλικι πτυςςόμενθ απλϊςτρα δαπζδου 180 Χ 55 cm  , 18 m 

28. Σκόνθ πλυντθρίου ροφχων 12,35 κιλϊν  190 πλφςεισ 

29. 
Σκουφάκι μίασ χριςθσ με γείςο χωρίσ φιλζ λευκό, όχι υφαντό, ςυςκευαςία 100 
τεμ. 

30. 
Σακκοφλεσ τροφίμων μεςαίο μζγεκοσ πολυαικυλενίου HDPE, ςε ςυςκευαςία 50 
τμχ. 

31. Χαρτομάντιλα 90 τμχ / κουτί, δφο φφλλων 



32. Σακοφλεσ απορριμμάτων μπλε, διαςτάςεων 70Χ95  (8τμχ)  

33. Σακοφλεσ απορριμμάτων με χεροφλι 50Χ55 μπλζ, ρολό 20 τεμ.  

34. Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν 50 χ 50 λευκό για καλακάκια WC, ρολό 50 τεμ. 

35. Κακαριςτικό για λίπθ  spay με άρωμα λεμόνι 650 ml 

36. Διάφανθ μεμβράνθ τροφίμων πλάτουσ 45 cm, μικουσ 250 μζτρων ςε κουτί 

37. Ρανί με μικροϊνεσ 

38. Ροδιά αδιάβροχθ μίασ χριςθσ 

39. Σφουγγάρι πιάτων κανονικό, πακζτο των 10 τεμαχίων 

40. Χλωρίνθ 5 lt με άρωμα λεμόνι 

41. 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ κανονικζσ διαςτάςεων 65X90 cm    για τθν 
αποκομιδι  απορριμμάτων. 28 τεμάχια, 10 ρολά. 

42. Σακοφλεσ απορριμμάτων μικρζσ για καλακάκια WC, ρολό, 20 τεμάχια, 50 ρολά 

43. Ρανάκια κακαριςμοφ με μικροϊνεσ (5 τεμάχια) 

44. Φαράςι πλαςτικό με κοντάρι 

45. Σκοφπα ςκλθρι ( εςωτερικοφ και εξωτερικοφ χϊρου)  

46. Κακαριςτικό & Απολυμαντικό Λεκάνθσ Τουαλζτασ (παπί) 750ml 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ  

1. Κάδοσ πλαςτικόσ  με πεντάλ  70lt   

2. 
Χειροπετςζτεσ τφπου ΗΙΚ ΗΑΚ δίφυλλθ 200 Φ για χριςθ ςε δθμοτικζσ τουαλζτεσ 
ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ 

3. Ανταλλακτικά για Αποςμθτικό χϊρου αυτόματο, τφπου airwick 

4. Κάδοσ Απορριμμάτων γραφείου 20L Μεταλλικόσ 

5. Ρετςζτεσ μικροϊνϊν πακζτα των τεςςάρων τεμαχίων 

6. Σφουγγάρια πράςινα ςκλθρά γενικισ χριςθσ 

7. Σκοφπα ςκλθρι μεγάλου μεγζκουσ (γίγασ) εςωτερικϊν χϊρων 

8. Σκοφπα πεηοδρομίου 40 cm δρόμου 

9. Κοντάρια 

10. Γάντια latex λευκά μιασ χριςθσ με ποφδρα ςυςκ. 100 τμχ (LARGE) 

11. Κακαριςτικό και γυαλιςτικό επίπλων 

12. Φαράςι με κοντάρι και λάςτιχο 100 cm 

13. Υγρό κρεμοςάπουνο με αντθςιπτικι δράςθ ςε ςυςκευαςία 4 L  

14. Σακοφλεσ απορριμμάτων 80 Χ 110 cm ρολό μαφρεσ 

15. Ρατάκι ειςόδου 

16. Απολυμαντικό ςπρζι τφτπου DETOL 750 ml 

17. Κακαριςτικό απολυματικό WC gel τφπου KLINEX (750 ml) 

18. Αντιβακτθριδιακά υγρά πανάκια κακαριςμοφ επιφανειϊν τφπου DETOL 

19. Ξφςτρα τηαμιϊν πλαςτικι 

20. Καλάκι ςτραγγίςματοσ πιάτων 

21. Ριγκάλ για κακαριςμό λεκάνθσ τουαλζτασ 

22. Φαράςι ορκοςτατικό μεταλλικό με κοντάρι 

23. Υγρό απορρυπαντικό πιάτων 4 lt 



24. Σπαγγοπετςζτα μεγάλθσ απορροφθτικότθτασ και αντοχισ διαςτάςεων 40 Χ 36 cm 

 

και ςφμφωνα με το κεφάλαιο «Τεχνικζσ προδιαγραφζσ» τθσ  παροφςασ μελζτθσ.  

 
 

 

 

               Μφκονοσ, 15 -07-2021 
                    O Συντάξασ 
 
                 
 
                
              Ανδρζασ Τςϊκοσ 
        Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 15 -07-2021 

Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  
Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 

 
 
 

Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Ρ.Ε 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

ΟΜΑΔΑ Α : ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ (Κ.Α :20-6634)  
  ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΟ(€) 
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

1 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό Α 
ποιότθτασ λευκό, λείο ΤΕΜ 220 10,70 2.354,00 € 24 % 

2 Υγρό κακαριςτικό τηαμιϊν 5 lt ΤΕΜ 80 3,08 246,40 € 24% 

3 
Σφουγγάρια πιάτων κανονικά πακζτο 10 
τεμ. 

Κιβϊτιο 20 2,80 56,00 € 24% 

4 Κρεμοςάπουνο 5lt χεριϊν ΤΕΜ 35 3,90 136,50 € 6% 

5 Υγρό γενικοφ κακαριςμοφ  5lt ΤΕΜ 50 2,62 131,00 € 24% 

6 Χλωρίνθ Lemon 5lt ΤΕΜ 70 2,63 184,10 € 6% 

7 Σφουγγαρίςτρα κανονικι ΤΕΜ 40 3,05 122,00 € 24% 

8 
Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν κανονικζσ των 
65*90 (28 τεμ. * 10ρολ.) 

Συςκ. 18 1,26 22,68 € 24% 

9 
Σακοφλεσ  απορριμμάτων μαφρεσ 
ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 80 Χ 110 
(20 kg) 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7500 1,26 9.450,00 € 24% 

10 
Σακοφλεσ  απορριμμάτων μαφρεσ 
ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 90 Χ 120 
(20 kg) 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ 8000 1,26 10.080,00 € 24% 

11 
Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν μικρζσ για 
καλακάκια WC, ρολό   (20 τεμ. * 50 
ρολ.) 

Κιβϊτιο 30 0,90 27,00 € 24% 

12 
Χαρτί κουηίνασ 800 γρ. ρολό ςε 
ςυςκευαςία των 6 ρολϊν (ΛΕΥΚΟ) 

ΤΕΜ 140 1,50 210,00 € 24% 

13 
Ρανάκια κακαριςμοφ με μικροϊνεσ (5 
τεμάχια) 

ΤΕΜ 30 1,15 34,50 € 24% 

14 Φαράςι πλαςτικό με κοντάρι ΤΕΜ 80 2,87 229,60 € 24% 

15 ολό ςπογγοπετςζτα μικουσ 14m ΤΕΜ 30 7,95 238,50 € 24% 

16 
Σκοφπα ςκλθρι ( εςωτερικοφ  & 
εξωτερικοφ χϊρου ) 

ΤΕΜ 80 1,45 116,00 € 24% 

17 Κουβάσ με ςτίφτθ ΤΕΜ 30 5,25 157,50 € 24% 

18 Ραπί για τθ λεκάνθ 750 ml ΤΕΜ 40 0,98 39,20 € 24% 

19 
Κοντάρι ςκοφπασ 1,40 cm  ( μεταλλικό ι 
με επικάλυψθ χρωμίου ) 

ΤΕΜ 80 1,20 96,00 € 24% 

 
Αρικμόσ Μελζτθσ: 38/2021 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΠΘΡΕΙΩΝ  



ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6% 320,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% 23.610,38 € 

ΦΡΑ (6%) 19,24 € 

ΦΡΑ (24%) 5.666,49 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6% 339,84 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24% 29.276,87 € 

ΤΝΟΛΟ Α 29.616,71 € 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Ο «Γ.ΑΞΙΩΣΘ» (K.A : 15-6634) 

                  ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΘΘ  

ΠΟΟΣΘΣΑ  ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ  

ΑΞΙΑ  ΦΠΑ 

1 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΙΟΥ  24*24 
560 Φ 

ΤΜΧ 25 1,90 47,50 24% 

2 ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ 1,9KG X 2 ΟΛΑ  ΤΜΧ 85 6,98 593,30 24% 

3 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΟΛΑ ΤΜΧ 15 10,70 160,50 24% 

4 ΧΕΙ/ΤΕΣ ΗΙΚ ΗΑΚ 2PLY 200Φ  ΤΜΧ 700 1,00 700,00 24% 

5 ΜΩΟΜΑΝΤΘΛΑ ΜΕ ΚΑΡΑΚΙ 72τμχ ΤΜΧ 130 1,10 143,00 24% 

6 ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 
MILK&HONEY, 4L 

TMX 37 3,90 144,30 6% 

7 ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΡΟΪΟΝ 5LT 

TMX 10 15,80 158,00 6% 

8 ΔΑΡΕΔΟΥ ΚΑΘ. ΓΥΑΛ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΚΕΑΣΙ, 4ΛΤ  

TMX 37 2,63 97,31 24% 

9 ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΤΗΑΜΙΩΝ 4LT TMX 12 4,65 55,80 24% 

10  ΧΛΩΙΝΘ ΡΑΧΥΕΥΣΤΘ 4L  ΤΜΧ 22 3,34 73,48 6% 

11 ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ 
ΤΥΡΟΥ FAIRY ULTRA CAPS 100 

TMX 10 14,85 148,50 24% 

12 ΥΓΟ ΡΙΑΤΩΝ  4LT TMX 37 3,70 136,90 24% 

13 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΟ 
4L 

TMX 17 5,70 96,90 24% 

14 ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΘΙ ΜΕ ΛΑΒΘ  TMX 4 4,00 16,00 24% 

15 ΚΟΝΤΑΙ ΞΥΛΙΝΟ ΡΕΥΚΟ  TMX 25 1,17 29,25 24% 

16 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ MICROFIBER ΤΜΧ 20 2,95 59 24% 

17 ΣΥΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΑΣΘΜΙ 25Γ  TMX 130 0,49 63,70 24% 

18 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 60 ΜΕΤΑ Χ 45 CM TMX 7 5,00 35,00 24% 

19 ΛΑΔΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜ. 50Χ40 CM, 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1KG  

ΤΜΧ 6 5,17 31,02 24% 

20 ΑΡΟΦΑΚΤΙΚΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1LT 

ΤΜΧ 2 5,20 10,40 24% 

21 ΣΑΚ ΑΡ ΜΕΓ ΜΡΛΕ 52Χ75 10 ΤΜΧ  ΤΜΧ  10 0,85 8,50 24% 

22 ΣΑΚΟΥΛΑ 80/110 ΑΡΟΥΜ ΚΙΛΟ (20 
Kg) 

ΚΙΛ 30 1,26 37,80 24% 

23 ΓΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΘΣ ΧΘΣΘΣ  ΝΙΤΥΛΙΟΥ 
SMALL  

ΤΜΧ 20 2,22 44,40 24% 



24 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΑΓΕ  (HDPE) TMX 25 1,40 35,00 6% 

25 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΑΓΕ ΜΑΥΑ 
(HDPE) 

ΤΜΧ 15 5,00 75,00 24% 

26 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 5L   

TMX 8 36,00 288,00 24% 

27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΘ ΑΡΛΩΣΤΑ 
ΔΑΡΕΔΟΥ 180 Χ 55 CM  , 18 m 

TMX 2 19,50 39,00 24% 

28 ΣΚΟΝΘ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 12,35 KG 190 
ΡΛΥΣΕΙΣ 

ΤΜΧ 6 26,25 157,50 24% 

29 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΜΕ ΓΕΙΣΟ 
NON WOVEN ΧΩΙΣ ΦΙΛΕ ΛΕΥΚΟ 
100ΤΕΜ 

ΤΜΧ 2 9,75 19,50 24% 

30 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ 
50ΤΕΜ  

ΤΜΧ 25 0,52 13,00 24% 

31 ΧΑΤΟΜΑΝΤΘΛΑ  90Φ 2PLY TMX 55 0,74 40,70 24% 

32 ΣΑΚ. ΑΡ ΓΙΓ.ΜΡΛΕ 70*95 8ΤΕΜ ΤΜΧ 55 1,23 67,65 24% 

33 ΣΑΚΟΥΛ ΑΡΟ ΜΕ ΧΕΟΥΛΙ 50Χ55 
ΜΡΛΕ 20ΤΕΜ 

ΤΜΧ 24 0,68 16,32 24% 

34 ΣΑΚ. WC 50X50 ΛΕΥΚΟ 50ΤΕΜ ΤΜΧ 55 0,91 50,05 24% 

35 ΛΙΡ/ΣΤΘΣ ΛΕΜΟΝΙ 650ML  TMX 2 4,70 9,40 24% 

36 ΜΕΜΒΑΝΘ  250Χ45 ΚΟΥΤΙ  ΤΜΧ 2 5,50 11,00 24% 

37 ΡΑΝΙ MICROFIBER  TMX 10 0,96 9,60 24% 

38 ΡΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΛΕΥΚΘ 100ΤΕΜ  ΤΜΧ 2 5,90 11,80 24% 

39 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΡΙΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
ΡΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜ 

ΚΙΒΩΤΙΟ 1 2,80 2,80 24% 

40 ΧΛΩΙΝΘ LEMON 5LT ΤΜΧ 30 2,63 78,90 24% 

41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 
ΤΩΝ 65*90 (28ΤΜΧ *10ΟΛ.) 

ΣΥΣΚ 10 1,26 12,60 24% 

42 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ ΜΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ WC, ΟΛΟ (20 
ΤΕΜ*50ΟΛ) 

ΚΙΒΩΤΙΟ 15 0,90 13,50 24% 

43 ΡΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΜΙΚΟΪΝΕΣ (5 ΤΜΧ) 

ΤΜΧ 15 1,15 17,25 24% 

44 ΦΑΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΜΧ 2 2,87 5,74 24% 

45 ΣΚΟΥΡΑ ΣΚΛΘΘ (ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ & 
ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ) 

ΤΜΧ 3 1,45 4,35 24% 

46 ΡΑΡΙ ΓΙΑ ΤΘ ΛΕΚΑΝΘ 750ML TMX 10 0,98 9.80 24% 

       

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6% 410,78 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% 3.468,24 € 

ΦΡΑ (6%) 24,65 € 

ΦΡΑ (24%) 832,38 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6% 435,43 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24% 4.300,62 € 

ΤΝΟΛΟ Β 4.736,05 € 

 
 



ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ (Κ.Α:20-6634) 

               ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘ-Θ 
ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟ 

ΤΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 

1 
Κάδοσ Ρλαςτικόσ 70L - Με 
Ρεντάλ 

ΤΜΧ 10 50,00 500€ 24% 

2 

Χειροπετςζτα  τφπου ΗΙΚ ΗΑΚ  
20π* 200 φφλλα για χριςθ ςε 
δθμοτικζσ τουαλζτεσ ςτισ  
λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ 

ΚΟΥΤΙ 20 15,00 300€ 24% 

3 
Ανταλλακτικά για Αποςμθτικό 
χϊρου αυτόματο, τφπου airwick 

ΤΜΧ 20 6,00 120€ 24% 

4 
Κάδοσ Απορριμμάτων γραφείου 
20L Μεταλλικόσ 

ΤΜΧ  10 6,00 60€ 24% 

5  
Ρετςζτεσ μικροϊνϊν πακζτα των 
τεςςάρων τεμαχίων 

ΡΑΚΕΤΟ 10 3,50 35€ 24% 

6 
Σφουγγάρια πράςινα ςκλθρά 
γενικισ χριςθσ  

ΡΑΚΕΤΟ 10 3,00 30€ 24% 

7 
Σκοφπα  ςκλθρι μεγάλου 
μεγζκουσ (γίγασ) εςωτερικϊν 
χϊρων   

ΤΜΧ 20 3,00 60€ 24% 

8 
Σκοφπα πεηοδρομίου 40 cm 
δρόμου    

ΤΜΧ 20 4,00 80€ 24% 

9 Κοντάρια   ΤΜΧ 50 2,00 100€ 24% 

10 

Γάντια  Latex  powdered  μζγεκοσ 
Large για το προςωπικό 
κακαριότθτασ πακζτο 100 
τεμαχίων 

ΡΑΚΕΤΟ 50 6,50 325€ 6% 

11 
Κακαριςτικό και γυαλιςτικό 
επίπλων 

ΤΜΧ 20 4,00 80€ 24% 

12 
 Φαράςι με κοντάρι και λάςτιχο 
100hcm 

ΡΑΚΕΤΟ 20 3,00 60€ 24% 

13 

Υγρό κρεμοςάπουνο χεριϊν με 
αντιςθπτικι δράςθ για τισ 
τουαλζτεσ  ςτισ   λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςία 4 
λίτρων  

ΤΜΧ 5 20,00 100€ 6% 

14 
Σακοφλεσ Απορριμάτων 
80X110cm Strong ολό Μαφρεσ 

ΤΜΧ 50 2,5 125€ 24% 

15 Ρατάκια ειςόδου  ΤΜΧ  10 10 100€ 24% 

16  
Απολυμαντικά ςπρει τφπου 
DETOL (750 ml) 

ΤΜΧ 30 5,00 150€ 6% 

17 
Κακαριςτικό Απολυματικό Wc 
Gel   τφπου Klinex (750 ml) 

ΤΜΧ  50 2,5 125€ 6% 

18  
Αντιβακτθριδιακά Υγρά Ρανάκια 
Κακαριςμοφ Επιφανειϊν τφπου 
DETOL 

TMX  50 4,00 200€ 24% 

19  Ξφςτρα Τηαμιϊν πλαςτικι ΤΜΧ 10 3,00 30€ 24% 

20 Καλάκι ςτραγγίςματοσ πιάτων ΤΜΧ 2 15,00 30€ 24% 



ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ (Κ.Α:20-6634) 

               ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘ-Θ 
ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟ 

ΤΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 

21 
Ριγκάλ  για κακαριςμό λεκάνθσ 
τουαλζτασ 

ΤΜΧ 10 5,00 50€ 24% 

22 
Φαράςι  ορκοςτατικό μεταλλικό 
με κοντάρι  

ΤΜΧ 10 6,00 60€ 24% 

23 Υγρό απορρυπαντικό πιάτων  4lt ΤΜΧ 5 4,50 22,50€ 24% 

24 

Σπογγοπετςζτα μεγάλθσ 
απορροφθτικότθτασ  
και υψθλισ αντοχισ ςε διάςταςθ 
40x36cm  

ΡΑΚΕΤΟ  20 3,5 70€ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6% 700 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% 2.112,50 € 

ΦΡΑ (6%) 42,00 € 

ΦΡΑ (24%) 507,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6% 742,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24% 2.619,50 € 

ΤΝΟΛΟ Γ 3.361,50 € 

 

 

 

 

               Μφκονοσ, 15 -07-2021 
                    Ο Συντάξασ 
 
                 
 
                
              Ανδρζασ Τςϊκοσ 
        Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Μφκονοσ, 15 -07-2021 

Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  
Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 

 
 
 

Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ 
Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Ρ.Ε 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Αρικμόσ Μελζτθσ: 38/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Α : ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ (Κ.Α :20-6634)  
  ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ 
ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΟ(€) 
ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 

1 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό Α 
ποιότθτασ λευκό, λείο ΤΕΜ 220 € €  

2 Υγρό κακαριςτικό τηαμιϊν 5 lt ΤΕΜ 80 € €  

3 
Σφουγγάρια πιάτων κανονικά πακζτο 10 
τεμ. 

Κιβϊτιο 20 € €  

4 Κρεμοςάπουνο 5lt χεριϊν ΤΕΜ 35 € €  

5 Υγρό γενικοφ κακαριςμοφ  5lt ΤΕΜ 50 € €  

6 Χλωρίνθ Lemon 5lt ΤΕΜ 70 € €  

7 Σφουγγαρίςτρα κανονικι ΤΕΜ 40 € €  

8 
Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν κανονικζσ των 
65*90 (28 τεμ. * 10ρολ.) 

Συςκ. 18 € €  

9 
Σακοφλεσ  απορριμμάτων μαφρεσ 
ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 80 Χ 110 
(20 kg) 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ 7500 € €  

10 
Σακοφλεσ  απορριμμάτων μαφρεσ 
ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 90 Χ 120 
(20 kg) 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ 8000 € €  

11 
Σακοφλεσ ςκουπιδιϊν μικρζσ για 
καλακάκια WC, ρολό   (20 τεμ. * 50 
ρολ.) 

Κιβϊτιο 30 € €  

12 
Χαρτί κουηίνασ 800 γρ. ρολό ςε 
ςυςκευαςία των 6 ρολϊν (ΛΕΥΚΟ) 

ΤΕΜ 140 € €  

13 
Ρανάκια κακαριςμοφ με μικροϊνεσ (5 
τεμάχια) 

ΤΕΜ 30 € €  

14 Φαράςι πλαςτικό με κοντάρι ΤΕΜ 80 € €  

15 ολό ςπογγοπετςζτα μικουσ 14m ΤΕΜ 30 € €  

16 
Σκοφπα ςκλθρι ( εςωτερικοφ  & 
εξωτερικοφ χϊρου ) 

ΤΕΜ 80 € €  

17 Κουβάσ με ςτίφτθ ΤΕΜ 30 € €  

18 Ραπί για τθ λεκάνθ 750 ml ΤΕΜ 40 € €  

19 
Κοντάρι ςκοφπασ 1,40 cm  ( μεταλλικό ι 
με επικάλυψθ χρωμίου ) 

ΤΕΜ 80 € €  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΠΘΡΕΙΩΝ  

 



ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24% € 

ΦΡΑ (6%) € 

ΦΡΑ (24%) € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6% € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24% € 

ΤΝΟΛΟ Α  € 

 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Ο «Γ.ΑΞΙΩΣΘ» (K.A : 15-
6634   

                  ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘΘ  
ΠΟΟΣΘΣΑ  ΣΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΟ  
ΑΞΙΑ  ΦΠΑ 

1 ΧΑΤΟΡΕΤΣΕΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΙΟΥ  24*24 
560 Φ 

ΤΜΧ 25 
 €  € 

 

2 ΧΑΤΙ ΚΟΥΗΙΝΑΣ 1,9KG X 2 ΟΛΑ  ΤΜΧ 85  €  €  

3 ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΟΛΑ ΤΜΧ 15  €  €  

4 ΧΕΙ/ΤΕΣ ΗΙΚ ΗΑΚ 2PLY 200Φ  ΤΜΧ 700  €  €  

5 ΜΩΟΜΑΝΤΘΛΑ ΜΕ ΚΑΡΑΚΙ 72τμχ ΤΜΧ 130  €  €  

6 ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ 
MILK&HONEY, 4L 

TMX 37 
 €  € 

 

7 ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΡΟΪΟΝ 5LT 

TMX 10 
 €  € 

 

8 ΔΑΡΕΔΟΥ ΚΑΘ. ΓΥΑΛ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  
ΚΕΑΣΙ, 4ΛΤ  

TMX 37 
 €  € 

 

9 ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΤΗΑΜΙΩΝ 4LT TMX 12  €  €  

10  ΧΛΩΙΝΘ ΡΑΧΥΕΥΣΤΘ 4L  ΤΜΧ 22  €  €  

11 ΚΑΨΟΥΛΕΣ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ 
ΤΥΡΟΥ FAIRY ULTRA CAPS 100 

TMX 10 
 €  € 

 

12 ΥΓΟ ΡΙΑΤΩΝ  4LT TMX 37  €  €  

13 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ ΥΡΟΑΛΛΕΓΙΚΟ 
4L 

TMX 17 
 €  € 

 

14 ΞΕΣΚΟΝΙΣΤΘΙ ΜΕ ΛΑΒΘ  TMX 4  €  €  

15 ΚΟΝΤΑΙ ΞΥΛΙΝΟ ΡΕΥΚΟ  TMX 25  €  €  

16 ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ MICROFIBER ΤΜΧ 20  €  €  

17 ΣΥΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΗΕ ΑΣΘΜΙ 25Γ  TMX 130  €  €  

18 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΤΟ 60 ΜΕΤΑ Χ 45 CM TMX 7  €  €  

19 ΛΑΔΟΧΑΤΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜ. 50Χ40 CM, 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1KG  

ΤΜΧ 6 
 €  € 

 

20 ΑΡΟΦΑΚΤΙΚΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1LT 

ΤΜΧ 2 
 €  € 

 

21 ΣΑΚ ΑΡ ΜΕΓ ΜΡΛΕ 52Χ75 10 ΤΜΧ  ΤΜΧ  10  €  €  



22 ΣΑΚΟΥΛΑ 80/110 ΑΡΟΥΜ ΚΙΛΟ (20 
Kg) 

ΚΙΛ 30 
 €  € 

 

23 ΓΑΝΤΙΑ ΟΙΚΙΑΚΘΣ ΧΘΣΘΣ  ΝΙΤΥΛΙΟΥ 
SMALL  

ΤΜΧ 20 
 €  € 

 

24 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΑΓΕ  (HDPE) TMX 25  €  €  

25 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΣΑΓΕ ΜΑΥΑ 
(HDPE) 

ΤΜΧ 15 
 €  € 

 

26 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 5L   

TMX 8 
 €  € 

 

27 ΜΕΤΑΛΛΙΚΘ ΡΤΥΣΣΟΜΕΝΘ ΑΡΛΩΣΤΑ 
ΔΑΡΕΔΟΥ 180 Χ 55 CM  , 18 m 

TMX 2 
 €  € 

 

28 ΣΚΟΝΘ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ 12,5 KG 190 
ΡΛΥΣΕΙΣ 

ΤΜΧ 6 
 €  € 

 

29 ΣΚΟΥΦΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΜΕ ΓΕΙΣΟ 
NON WOVEN ΧΩΙΣ ΦΙΛΕ ΛΕΥΚΟ 
100ΤΕΜ 

ΤΜΧ 2 
 €  € 

 

30 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΟ 
50ΤΕΜ  

ΤΜΧ 25 
 €  € 

 

31 ΧΑΤΟΜΑΝΤΘΛΑΛΑ  90Φ 2PLY TMX 55  €  €  

32 ΣΑΚ. ΑΡ ΓΙΓ.ΜΡΛΕ 70*95 8ΤΕΜ ΤΜΧ 55  €  €  

33 ΣΑΚΟΥΛ ΑΡΟ ΜΕ ΧΕΟΥΛΙ 50Χ55 
ΜΡΛΕ 20ΤΕΜ 

ΤΜΧ 24 
 €  € 

 

34 ΣΑΚ. WC 50X50 ΛΕΥΚΟ 50ΤΕΜ ΤΜΧ 55  €  €  

35 ΛΙΡ/ΣΤΘΣ ΛΕΜΟΝΙ 650ML  TMX 2  €  €  

36 ΜΕΜΒΑΝΘ  250Χ45 ΚΟΥΤΙ  ΤΜΧ 2  €  €  

37 ΡΑΝΙ MICROFIBER  TMX 10  €  €  

38 ΡΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ ΛΕΥΚΘ 100ΤΕΜ  ΤΜΧ 2  €  €  

39 ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΡΙΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
ΡΑΚΕΤΟ 10 ΤΕΜ 

ΚΙΒΩΤΙΟ 1 
 €  € 

 

40 ΧΛΩΙΝΘ LEMON 5LT ΤΜΧ 30  €  €  

41 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 
ΤΩΝ 65*90 (28ΤΜΧ *10ΟΛ.) 

ΣΥΣΚ 10 
 €  € 

 

42 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΡΙΔΙΩΝ ΜΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ WC, ΟΛΟ (20 
ΤΕΜ*50ΟΛ) 

ΚΙΒΩΤΙΟ 15 
 €  € 

 

43 ΡΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΜΙΚΟΪΝΕΣ (5 ΤΜΧ) 

ΤΜΧ 15 
 €  € 

 

44 ΦΑΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ ΤΜΧ 2  €  €  

45 ΣΚΟΥΡΑ ΣΚΛΘΘ (ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ & 
ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ) 

ΤΜΧ 3 
 €  € 

 

46 ΡΑΡΙ ΓΙΑ ΤΘ ΛΕΚΑΝΘ 750ML TMX 10  €  €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΦΡΑ (6%)  € 

ΦΡΑ (24%)  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΤΝΟΛΟ Β  € 



 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ (Κ.Α:20-6634) 

               ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘ-Θ 
ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟ 

ΤΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 

1 
Κάδοσ Ρλαςτικόσ 70L - Με 
Ρεντάλ 

ΤΜΧ 10  €  €  

2 

Χειροπετςζτα  τφπου ΗΙΚ 
ΗΑΚ  20π* 200 φφλλα για 
χριςθ ςε δθμοτικζσ 
τουαλζτεσ ςτισ  λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ 

ΚΟΥΤΙ 20  €  €  

3 

Ανταλλακτικά για 
Αποςμθτικό χϊρου 
αυτόματο, τφπου 
airwick 

ΤΜΧ 20  €  €  

4 
Κάδοσ Απορριμμάτων 
γραφείου 20L Μεταλλικόσ 

ΤΜΧ  10  €  €  

5  
Ρετςζτεσ μικροϊνϊν πακζτα 
των τεςςάρων τεμαχίων 

ΡΑΚΕΤΟ 10  €  €  

6 
Σφουγγάρια πράςινα 
ςκλθρά γενικισ χριςθσ  

ΡΑΚΕΤΟ 10  €  €  

7 
Σκοφπα  ςκλθρι μεγάλου 
μεγζκουσ (γίγασ) 
εςωτερικϊν χϊρων   

ΤΜΧ 20  €  €  

8 
Σκοφπα πεηοδρομίου 40 cm 
δρόμου    

ΤΜΧ 20  €  €  

9 Κοντάρια   ΤΜΧ 50  €  €  

10 

Γάντια  Latex  powdered  
μζγεκοσ Large για το 
προςωπικό κακαριότθτασ 
πακζτο 100 τεμαχίων 

ΡΑΚΕΤΟ 50  €  €  

11 
Κακαριςτικό και γυαλιςτικό 
επίπλων 

ΤΜΧ 20  €  €  

12 
 Φαράςι με κοντάρι και 
λάςτιχο 100hcm 

ΡΑΚΕΤΟ 20  €  €  

13 

Υγρό κρεμοςάπουνο 
χεριϊν με αντιςθπτικι 
δράςθ για τισ τουαλζτεσ  
ςτισ   λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςία 
4 λίτρων  

ΤΜΧ 5  €  €  



ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΜΤΚΟΝΟΤ (Κ.Α:20-6634) 

               ΕΙΔΘ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΘ-Θ 
ΠΟΟ-
ΣΘΣΑ 

ΣΙΜΘ 
ΜΟΝΑ-
ΔΟ 

ΤΝΟΛΟ (€) 
ΧΩΡΙ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 

14 
Σακοφλεσ Απορριμάτων 
80X110cm Strong ολό 
Μαφρεσ 

ΤΜΧ 50 2,5  €  

15 Ρατάκια ειςόδου  ΤΜΧ  10 10  €  

16  
Απολυμαντικά ςπρει τφπου 
DETOL (750 ml) 

ΤΜΧ 30 5,00  €  

17 
Κακαριςτικό Απολυματικό 
Wc Gel   τφπου Klinex (750 
ml) 

ΤΜΧ  50 2,5  €  

18  
Αντιβακτθριδιακά Υγρά 
Ρανάκια Κακαριςμοφ 
Επιφανειϊν τφπου DETOL 

TMX  50 4,00  €  

19  Ξφςτρα Τηαμιϊν πλαςτικι ΤΜΧ 10 3,00  €  

20 
Καλάκι ςτραγγίςματοσ 
πιάτων 

ΤΜΧ 2 15,00  €  

21 
Ριγκάλ  για κακαριςμό 
λεκάνθσ τουαλζτασ 

ΤΜΧ 10 5,00  €  

22 
Φαράςι  ορκοςτατικό 
μεταλλικό με κοντάρι  

ΤΜΧ 10 6,00  €  

23 
Υγρό απορρυπαντικό 
πιάτων  4lt 

ΤΜΧ 5 4,50  €  

24 

Σπογγοπετςζτα μεγάλθσ 
απορροφθτικότθτασ  
και υψθλισ αντοχισ ςε 
διάςταςθ 40x36cm  

ΡΑΚΕΤΟ  20 3,5  €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΙΔΘ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΦΡΑ (6%)  € 

ΦΡΑ (24%)  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 6%  € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ 24%  € 

ΤΝΟΛΟ Γ  € 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ: 
 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ:……../……../2021 

 



 

 Αρικμόσ Μελζτθσ: /2021 
Αρικμόσ Μελζτθσ: 38/2021 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ. 
 
Θ παροφςα ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν προμικεια «Ειδϊν κακαριότθτασ και 
ευπρεπιςμοφ» (χαρτικά, απορρυπαντικά-ςαποφνια, διάφορα είδθ ευπρεπιςμοφ και ςακοφλεσ 
απορριμμάτων) για τισ ανάγκεσ του Διμου Μυκόνου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων για το 
οικονομικό ζτοσ 2021.  
Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί βάςει των διατάξεων του ν. 4412/2016 και ιδίωσ 
του άρκρου 117 περί Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Θ προσ ανάκεςθ προμικεια και θ εκτζλεςθ αυτισ  διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και 
τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ: 

1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ 
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και 
ιδίωσ του άρκρου 37 

3. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

4. του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ Βελτίωςθ τθσ 
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Τ.Α. *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ 
υκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό” 

5. του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ τ. Α87/2010). 

6. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ  16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

7. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

8. του ν. 3463/2006 (Α 114) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

9. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – 
Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 
 



12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 1, 2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα”, 

14. του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για 
τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία 
Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

15. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, 
μζτρα εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων 
ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν 
εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

17. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

18. τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
με κζμα : “φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)” (Β’ 1781)  

19. τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ 
ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

20. τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου 
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων». 

21. Των κανονιςμϊν 1278/2008/ΕΚ, REACH, 1907/2006/EK, 648/2004/EK «ςχετικά με τα 
απορρυπαντικά» και τθσ οδθγίασ 2004/42/ΕΚ (Υ.Α.437/2005, ΦΕΚ 1641Β/2006) «για 
τουσ πτθτικοφσ οργανικοφσ διαλφτεσ, “VOC s” όπωσ ιςχφουν. 

  
ΑΡΘΡΟ 3ο – υμβατικά ςτοιχεία. 
Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ, κατά ςειρά ιςχφοσ, είναι : 
1) Το ςυμφωνθτικό 
2) Θ διακιρυξθ. 
3) Θ οικονομικι προςφορά του αναδόχου 
4)  Θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων, θ Τεχνικι Ρεριγραφι και οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ Μελζτθσ. 
5) Θ Τεχνικι Ρροςφορά του αναδόχου 
 

   
ΑΡΘΡΟ 4ο – Σρόποσ εκτελζςεωσ τθσ προμικειασ. 
Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον τρόπο που ορίηεται ςτο άρκρο 1 
τθσ παροφςθσ.  
Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ 
οργάνου, μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ 
ποςότθτα, αγακϊν ι παρεχόμενων υπθρεςιϊν, από αυτιν που κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον ο ςχετικόσ όροσ ζχει περιλθφκεί ςε αυτά. 
Με τθν απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να κατακυρϊςει τθ 
ςφμβαςθ για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ 
ποςότθτασ αγακϊν ι παρεχόμενων υπθρεςιϊν που αναφζρεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι προςφορζσ δεςμεφουν τον/τουσ αναδόχουσ για περίοδο ενόσ ζτουσ από τθν επομζνθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ προςκόμιςθσ τθσ προςφοράσ χωρίσ καμία πρόςκετθ αξίωςθ 
επαφξθςθσ τθσ τιμισ ςε βάροσ του Διμου ι τθσ αλλαγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ. Σε 
περίπτωςθ που κάποιο προϊόν που ζχει προςφερκεί, ζχει ςταματιςει θ παραγωγι του, ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν προςκόμιςθ προδιαγραφϊν ιςοδφναμου προϊόντοσ και τθν 



αποςτολι αυτοφ ςτο Διμο μόνο φςτερα από ζγγραφθ ςυμφωνία τθσ Υπθρεςίασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο – Εγγυιςεισ.   
 Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι 
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 
14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι 
να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε 
αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ , 
ποςοφ, που αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο – φμβαςθ. 
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ μετά τθν κατά νόμο κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ αυτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ να ζρκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο, και εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν για τθν 
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ και να κατακζςει ζωσ και τθν ωσ άνω προκεςμία τθν κατά το 
άρκρο 5 εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ αυτισ. 
Κάκε μειοδότθσ που ανακθρφςςεται ανάδοχοσ υπογράφει επιμζρουσ ςυμβάςεισ με ζκαςτο 
Νομικό Ρρόςωπο, για τα είδθ και τισ ποςότθτεσ που προορίηονται γι’ αυτό. 
Οι επιμζρουσ ςυμβάςεισ κα ζχουν χρονικι διάρκεια δϊδεκα μθνϊν από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τουσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  – Διάρκεια φμβαςθσ 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε ζνα (1) θμερολογιακό ζτοσ, αρχόμενο από τθν επομζνθ 
τθσ υπογραφισ τθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο – υμβατικό Πλαίςιο – Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο – Σροποποίθςθ φμβαςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 
221 του ν. 4412/2016. 
Ρζραν των όςων προβλζπονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο, ο Διμοσ Μυκόνου δφναται να 
παρατείνει τθν ςφμβαςθ για διάςτθμα ζωσ (3) τριϊν μθνϊν, εφόςον αυτό απαιτείται για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία των φορζων, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και των 
Διοικθτικϊν Συμβουλίων των λοιπϊν νομικϊν προςϊπων. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο – Σρόποσ Πλθρωμισ 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται για το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν 
και  κα πλθρϊνεται ςτον προμθκευτι τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ των φορζων και 
τθν τμθματικι παραλαβι τουσ, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 



4412/2016, ιτοι του πρωτόκολλου οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 περί παραλαβισ υλικϊν, του αποδεικτικοφ ειςαγωγισ του 
υλικοφ ςτθν αποκικθ του Διμου Μυκόνου ι ςε όποιον άλλο χϊρο υποδειχκεί, του τιμολογίου 
του αναδόχου , των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ ενθμερότθτασ και αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 
τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο – Ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Διμου Μυκόνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ 
ι/και δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ 
με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν 
επιςκευάςει ι δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 
του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 με τθν 
επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 
περίπτωςθ γ, ο Διμοσ Μυκόνου κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει 
τισ διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, 
μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ 
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο – Ποινικζσ Ριτρεσ 
Αν τα προσ προμικεια είδθ φορτωκοφν - παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με 
το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα 
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν 
τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, 
ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο – Φόροι, Σζλθ, Κρατιςεισ. 
Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ 
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν 
παροφςα μελζτθ.   
  
ΑΡΘΡΟ 14ο  – Χρόνοσ Παράδοςθσ Τλικών 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παραγγελία 
τθσ κάκε υπθρεςίασ. Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται ςε  τόπο που κα υποδειχκεί από τθν 



αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του Διμου Μυκόνου και των Νομικϊν Ρρόςωπων του, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με το μειοδότθ, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προμθκεφει τμθματικά 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, τα προσ προμικεια είδθ, για χρονικό διάςτθμα ενόσ 
ζτουσ και μζςα ςε πζντε (5) το πολφ θμζρεσ από τθν παραγγελία τθσ κάκε υπθρεςίασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο – Παραλαβι Τλικών 
H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16, εν 
προκειμζνω από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ του Διμου Μυκόνου. Κατά τθν διαδικαςία 
παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) 
ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί 
από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ 
χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των 
δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του 
φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να 
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  - Τποκατάςταςθ Αναδόχου 
 
Σε ςυνάφεια με το άρκρο 9 τθσ παροφςασ Σ.Υ. περί τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν 
διάρκεια τθσ και κατά των ιδίωσ οριηομζνων τθσ περ. δ, παρ. 1 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, θ προσ εκτζλεςθ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται χωρίσ νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ζνασ νζοσ ανάδοχοσ υποκακιςτά εκείνον ςτον οποίο ανατζκθκε 
αρχικά θ ςφμβαςθ από τθν ανακζτουςα αρχι, ςυνεπεία:  
α) ολικισ ι μερικισ διαδοχισ του αρχικοφ αναδόχου, λόγω εταιρικισ αναδιάρκρωςθσ, 
περιλαμβανομζνων τθσ εξαγοράσ, τθσ απορρόφθςθσ, τθσ ςυγχϊνευςθσ ι καταςτάςεων 
αφερεγγυότθτασ ιδίωσ ςτο πλαίςιο προπτωχευτικϊν ι πτωχευτικϊν διαδικαςιϊν, από άλλον 
οικονομικό φορζα, ο οποίοσ πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που κακορίςτθκαν αρχικά, 
υπό τον όρο ότι θ διαδοχι δεν ςυνεπάγεται άλλεσ ουςιϊδεισ τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ και 
δεν γίνεται με ςκοπό τθν αποφυγι τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του βιβλίου Ι του ν. 
4412/2016 ι 
β) περίπτωςθσ που θ ανακζτουςα αρχι αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ του κφριου αναδόχου 
ζναντι των υπεργολάβων του και εφόςον θ δυνατότθτα αυτι προβλζπεται ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ παροφςασ Σ.Υ. και του άρκρου 131του ν. 4412/2016 
περί Υπεργολαβίασ. 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο – Παραλαβι και οριςτικι παραλαβι. 
Θ προςωρινι και οριςτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι του 
Διμου και του κάκε νομικοφ προςϊπου κατά περίπτωςθ, φςτερα από μακροςκοπικό ζλεγχο, 
μζςα ςε χρόνο δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν παράδοςι τουσ. 
Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα προςφερόμενα είδθ δεν κα ανταποκρίνεται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι κα παρουςιάηει αποκλίςεισ (βάροσ), δε κα παραλαμβάνεται από τθν 
επιτροπι παραλαβισ και κα επιςτρζφεται ςτον προμθκευτι για αντικατάςταςθ, ςε 
περίπτωςθ δε που αρνθκεί να αντικαταςτιςει το ακατάλλθλο υλικό άμεςα, κα κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε κάκε είδουσ ζλεγχο, εργαςτθριακό 
κ.λπ. που κα κρίνει ςκόπιμο, προκειμζνου να διαπιςτϊςει και εξαςφαλίςει τθν ςυμφωνία τθσ 
ποιότθτασ των παραδοκζντων ειδϊν με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
 



ΑΡΘΡΟ 18ο  - Δικαςτικι Επίλυςθ διαφορών 
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 
αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά 
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο  - Τπεργολαβία 
Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  
 
 

 
 

 

               Μφκονοσ, 15 -07-2021 

                    Ο Συντάξασ 

 

                 

 

                

              Ανδρζασ Τςϊκοσ 

        Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 

Μφκονοσ, 15 -07-2021 

Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 

Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
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 Αρικμόσ Μελζτθσ: 38/2021 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
 
Θ μελζτθ αυτι αφορά τθν προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ για τισ ανάγκεσ 
του Διμου Μυκόνου και των Νομικϊν του Ρροςϊπων  και κα πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τισ 
παρακάτω προδιαγραφζσ: 

 Πλα τα προϊόντα να είναι ςε κατάλλθλεσ ςυςκευαςίεσ ςφραγιςμζνεσ. Το τθλζφωνο του 
Κζντρου Δθλθτθριάςεων κα πρζπει να αναγράφεται ςε όλα τα χθμικά βιομθχανικά 
προϊόντα αρμοδιότθτασ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ και να αναγράφονται φράςεισ 
προφφλαξθσ, οι οποίεσ ςυνιςτοφν να κλθκεί αμζςωσ το Κζντρο Δθλθτθριάςεων. 

 Τα είδθ χάρτου να είναι πρωτογενι, όχι ανακυκλωμζνα Αϋ ποιότθτασ, υψθλισ 

λευκότθτασ, πυκνότθτασ και ςυνεκτικότθτασ  να είναι απαλά και απορροφθτικά. 

 Τα απορρυπαντικά να είναι ελεγχόμενου αφριςμοφ και να ζχουν επαρκι κακαριςτικι 
και πλυντικι δράςθ. Μετά το πλφςιμο δεν πρζπει να μζνουν κθλίδεσ επί των ςκευϊν ι 
των επιφανειϊν που εφαρμόηονται. Τα ςυςτατικά που περιζχουν να μθν είναι επιβλαβι 
για τθν υγεία. Να μθν περιζχουν βλαπτικζσ ουςίεσ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον, 
κατά το μζτρο του δυνατοφ το δε PH τουσ κα είναι το χαμθλότερο επιτρεπτό για τθ 
ςωςτι δράςθ τουσ. 

 Πλα τα προϊόντα κακαριςμοφ να διαλφονται ι να αναμιγνφονται εφκολα με το νερό. 

 Πλα τα προϊόντα να μθν αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ και να μθν προκαλοφν φκορζσ, 
βραχυχρόνια ι μακροχρόνια, ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό. 

 Τα προϊόντα που ταξινομοφνται ωσ επικίνδυνα βάςει των επιπτϊςεϊν τουσ ςτθν υγεία ι 
των φυςικϊν τουσ επιπτϊςεων κα πρζπει να είναι καταχωρθμζνα  ςτο Εκνικό μθτρϊο 
χθμικϊν προϊόντων. 

 Πςα από τα προϊόντα χαρακτθρίηονται ωσ απολυμαντικά να διακζτουν άδεια 
κυκλοφορίασ Ε.Ο.Φ. 

 Να είναι καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίνονται ςτθν οδθγία 91/155 τθσ Ε.Ε 
 Να περιζχουν ςυςτατικά ςφμφωνα με τισ τιμζσ που δίδονται ςτθν οδθγία 89/542 τθσ Ε.Ε. 
 Σε περίπτωςθ προβλθμάτων κατά τθν χριςθ των υλικϊν κα πρζπει ο προμθκευτισ να 

παρευρεκεί ςε δοκιμι χριςθσ και ςε περίπτωςθ αςτοχίασ , κα γίνει αντικατάςταςθ όλου 
του υλικοφ που κα βρίςκεται ςτισ αποκικεσ των χϊρων του Διμου Μυκόνου και των 
Νομικϊν Ρροςϊπων του. 

 Τα προϊόντα κα ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςθσ και οδθγίεσ αςφάλειασ. 

 Θα πρζπει να προςκομιςτεί Υ/Δ του Ν.1599/1986 ςτθν οποία να αναφζρεται ότι: 

1. Θ ταξινόμθςθ, επιςιμανςθ και ςυςκευαςία του προϊόντοσ είναι ςφμφωνεσ με τον 

κανονιςμό (ΕΚ) 1272/2008, όπωσ ιςχφει, 

2. Το ΔΔΑ του προϊόντοσ είναι επικαιροποιθμζνο και ςφμφωνο με τον Κανονιςμό 

REACH (1907/2006/EK) και τον Κανονιςμό (ΕΕ) υπ.αρικμ.2015/830, όπωσ 

ιςχφουν. 

3. Ζχει κατατεκεί αίτθςθ καταχϊρθςθσ του προϊόντοσ ςτο ΕΜΧΡ, εφόςον 

απαιτείται, ςφμφωνα  με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ CLP (Κανονιςμόσ 

1272/2008/ΕΚ) όπωσ ιςχφει. 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

 
ΔΘΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΠΘΡΕΙΩΝ  

 



 Τα είδθ των ομάδων κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 
Ρολό χαρτί κουηίνασ 800γρ, Κιβώτιο των 6 ρολών. 
Χαρτί κουηίνασ ςε ρολό των 800gr -Χαρτί λευκό, από λευκαςμζνο χθμικό πολτό 100% (με 
απόκλιςθ +/- 10%) με μεγάλθ απορροφθτικότθτα, που δεν κα αφινει χνοφδι και ανκεκτικό για 
πολλζσ χριςεισ. Θα είναι απορροφθτικό ςτο νερό , το λάδι, το λίποσ  και τα απορρυπαντικά. 
Συςκευαςία ςε πλαςτικό περίβλθμα. Κιβϊτιο των 6 ρολϊν. 
 
Ρολό χαρτί κουηίνασ μεγάλο 1900γρ, Κιβώτιο των 2 ρολών. 
Χαρτί κουηίνασ ςε ρολό των 1900gr -Χαρτί λευκό, από λευκαςμζνο χθμικό πολτό 100% (με 
απόκλιςθ +/- 10%) με μεγάλθ απορροφθτικότθτα, που δεν κα αφινει χνοφδι και ανκεκτικό για 
πολλζσ χριςεισ. Θα είναι απορροφθτικό ςτο νερό , το λάδι, το λίποσ  και τα απορρυπαντικά. 
Συςκευαςία ςε πλαςτικό περίβλθμα. Κιβϊτιο των 2 ρολϊν. 
 
Ρολό χαρτί υγείασ, πακζτο 40 ρολών. 
Χαρτί υγείασ επαγγελματικό Αϋ ποιότθτασ λευκό. Απορροφθτικά από 100% λευκαςμζνο 
πολτό,(με απόκλιςθ +/- 10%), διπλό φφλλο, λείο, των 125gr το κάκε ρολό, με απόκλιςθ + /-
10%. Συςκευαςία ςε πλαςτικό περίβλθμα των 40 ρολϊν.  
 
Χαρτομάντιλα επιτραπζηια, κουτί των 90 τεμαχίων  
Χαρτομάντιλα δίφυλλα, από λευκαςμζνο χαρτοπολτό 100%, κουτί των 90 τμχ. 
 
Χαρτοπετςζτεσ μαλακζσ (ςυςκ. 560 φφλλων)  
Συςκευαςία 560τμχ. Από λευκαςμζνο πρωτογενι χθμικό πολτό 90% και μθχανικό 10% (με 
απόκλιςθ +/- 10%). Διάςταςθ: 24cm X 24cm με απόκλιςθ +/- 5%. Συςκευαςία των 600 φφλλων 
ανά τεμάχιο με πλαςτικό περίβλθμα. 
 
Χειροπετςζτεσ  ΗΙΚ ΗΑΚ ςυςκευών WC ΚΙΒΩΣΙΟ 
Απορροφθτικι από 100% λευκαςμζνο χθμικό πολτό - Δίφυλλθ γκοφρζ διαςτάςεων 25cm X 
23cm με απόκλιςθ +/- 5%. Σε ςυςκευαςία πακζτου με πλαςτικό περίβλθμα. Κιβϊτιο με 20 
πακζτα x 200φφλλα (4000 φφλλα ανά κιβϊτιο). Σε ςυςκευαςία των 200 φφλλων 
τοποκετοφνται ςε χαρτοκικθ wc. 
 
πογγοπετςζτα  ρολό 14μ.  
Ρετςζτα απορροφθτικι, πλάτουσ 315 mm ςε ςυςκευαςία ρολοφ μικουσ 14μ, για να κόβεται 
ςτο μζγεκοσ που εξυπθρετεί. Οι ςπογγοπετςζτεσ να βαςίηονται ςτθν πρϊτθ φλθ που  είναι το 
ξφλο από το οποίο κερδίηεται θ κυτταρίνθ , θ οποία μετατρζπεται με μία χθμικι διαδικαςία ςε 
αναγεννθμζνθ κυτταρίνθ. Για ενδυνάμωςθ να περιζχουν ίνεσ βαμβακιοφ , επίςθσ φυςικό 
προϊόν. να είναι απορροφθτικζσ και να μθν αποτελοφν κίνδυνο για τθν ανκρϊπινθ υγεία οφτε 
το περιβάλλον. 
 
Απορροφθτικζσ πετςζτεσ κακαριςμοφ 40Χ36 cm (ςπογγοπετςζτα) , τεμάχιο.  
Ρετςζτα απορροφθτικι κουηίνασ, διαςτάςεων 40Χ36. Οι ςπογγοπετςζτεσ να βαςίηονται ςτθν 
πρϊτθ φλθ που  είναι το ξφλο από το οποίο κερδίηεται θ κυτταρίνθ , θ οποία μετατρζπεται με 
μία χθμικι διαδικαςία ςε αναγεννθμζνθ κυτταρίνθ. Για ενδυνάμωςθ να περιζχουν ίνεσ 
βαμβακιοφ , επίςθσ φυςικό προϊόν. Να είναι απορροφθτικζσ και να μθν αποτελοφν κίνδυνο 
για τθν ανκρϊπινθ υγεία οφτε το περιβάλλον. 
 
Κρεμοςάπουνο των 4lt ενδεικτικά Milk & Honey, υςκευαςία 4 λίτρων. 
Υγρό ςαποφνι , κατάλλθλο για πλφςιμο χεριϊν. Θα πρζπει να είναι παχφρρευςτο, ουδζτερου 
pH 6-7 , περιεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ. Τα δε ςυςτατικά του 
ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε πλαςτικι φιάλθ των 4 λίτρων. 
 
Κρεμοςάπουνο των 5lt, υςκευαςία 5 λίτρων. 
Υγρό ςαποφνι , κατάλλθλο για πλφςιμο χεριϊν. Θα πρζπει να είναι παχφρρευςτο, ουδζτερου 



pH 6-7 , περιεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ. Τα δε ςυςτατικά του 
ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε πλαςτικι φιάλθ των 5 λίτρων. 
 
Κρεμοςάπουνο των 4lt με αντιςθπτικι δράςθ, υςκευαςία 4 λίτρων. 
Υγρό ςαποφνι , κατάλλθλο για πλφςιμο χεριϊν με αντιςθπτικι δράςθ. Θα πρζπει να είναι 
παχφρρευςτο, ουδζτερου pH 6-7 , περιεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και 
γλυκερίνθ. Τα δε ςυςτατικά του ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε πλαςτικι 
φιάλθ των 4 λίτρων. 
 
Μωρομάντιλα, κουτί των 72 τεμ.  
Υποαλλεργικό προϊόν 100%, με ουδζτερο PH, χωρίσ οινόπνευμα για να μθν προκαλεί 
ερεκιςμοφσ ςε ςυςκευαςία των 72 φφλλων. Συςκευαςία με εφκαμπτο πλαςτικό καπάκι. 
 
ακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθρζσ μεγάλθσ αντοχισ διαςτάςεων 80Χ110 (20 κιλά), 
κιλά 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 80Χ110 (20kg). Από πρωτογενζσ 
πολυαικυλζνιο υψθλισ αντοχισ.   
 
ακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθρζσ μεγάλθσ αντοχισ διαςτάςεων 80Χ110, ρολό. 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 80Χ110 ςε ρολό 8 ςακοφλων. 
Από πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο υψθλισ αντοχισ.   
 
ακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθρζσ μεγάλθσ αντοχισ διαςτάςεων 90Χ120. 
Σακοφλεσ απορριμμάτων μαφρεσ ςκλθροφ τφπου διαςτάςεων 90Χ120 (20kg). Από πρωτογενζσ 
πολυαικυλζνιο υψθλισ αντοχισ 
 
ακοφλεσ 70X95 με κορδόνι (ςυςκευαςία 8τμχ ανά ρολό). 
Συςκευαςία των 8τμχ ανά ρολό. Ρλαςτικοί ςάκοι απορριμμάτων που παράγονται από 
πολυαικυλζνιο χαμθλισ περιεκτικότθτασ LDPE. Υψθλισ αντοχισ και διαςτάςεων 70Χ95. 
 
ακοφλεσ απορριμμάτων 65X90  
Ρλαςτικζσ ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν βαρζωσ τφπου μαφρθ. Διαςτάςεισ : 65 x 90 cm. χωρθτικότθτα 
: 80 lt. 
 
ακοφλεσ απορριμμάτων με χεροφλι διαςτάςεων 50Χ55. Ρολό 20 τεμαχίων.  
Ροιότθτα πολυαικυλενίου LDPE, εγκεκριμζνο από όλα τα ινςτιτοφτα καταναλωτϊν Ευρϊπθσ, 
διαςτάςεων 50Χ55 ςε ρολό 20τμχ.  
 
ακοφλεσ απορριμμάτων κανονικζσ διαςτάςεων 52X75, ςυςκευαςία 10τμχ. 
Συςκευαςία των 10τμχ. Ρλαςτικοί ςάκοι απορριμμάτων που παράγονται από πολυαικυλζνιο 
χαμθλισ περιεκτικότθτασ LDPE. Υψθλισ αντοχισ και διαςτάςεων 52Χ75. 
 
ακοφλεσ απορριμμάτων μικρζσ W.C. 50 τεμαχίων διαςτάςεων 46*56. Ρολό 50 τεμαχίων.  
Ροιότθτα πολυαικυλενίου LDPE, εγκεκριμζνο από όλα τα ινςτιτοφτα καταναλωτϊν Ευρϊπθσ, 
διαςτάςεων 46*56 ςε ρολό 50τμχ.  
 
ακοφλεσ απορριμμάτων μικρζσ W.C. 50 τεμαχίων για επαγγελματικι χριςθ, διαςτάςεων 
46*56. Ρολό 50 τεμαχίων.  
Ροιότθτα πολυαικυλενίου LDPE, εγκεκριμζνο από όλα τα ινςτιτοφτα καταναλωτϊν Ευρϊπθσ, 
διαςτάςεων 46*56 ςε ρολό 50τμχ, για επαγγελματικι χριςθ με λιγότερο πλαςτικό.  
 
ακοφλεσ απορριμμάτων 65X90  
Ρλαςτικζσ ςακοφλεσ ςκουπιδιϊν βαρζωσ τφπου μαφρθ. Διαςτάςεισ : 65 x 90 cm. χωρθτικότθτα 
: 80 lt. 
 
 



Απολυμαντικό υγρό για απολφμανςθ 5lt, Σεμάχιο 5lt 
Απολυμαντικό και κακαριςτικό προϊόν για όλεσ τισ ςκλθρζσ επιφάνειεσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που ζρχονται που ςε επαφι με τρόφιμα.  
Απολυμαντικι ουςία : τεταρτοταγζσ άλασ του αμμωνίου.  pH (ωσ ζχει): 11,0±0,5. Eιδικό 
βάροσ:  1,040 g/ mL  
 
Απολυμαντικό υγρό ςπρζχ με χλώριο για WC, ςυςκευαςία των 750ml 
Απολυμαντικό ελεφκερο αλδεχδϊν ςε υγρι μορφι για τθν απολφμανςθ και ταυτόχρονο 
κακαριςμό επιφανειϊν, κατάλλθλο για απολφμανςθ και κακαριςμό με το χζρι, 
(ςφουγγάριςμα) ςε κατάλλθλθ αραίωςθ (0,2-0,4 %) ευχάριςτθσ οςμισ, χαμθλοφ αφριςμοφ, 
ςυμβατό ςτισ μεταλλικζσ επιφάνειεσ. Συςκευαςία ςε πλαςτικό δοχείο με ψεκαςτιρα.  
 
κόνθ πλυντθρίου ροφχων των 12,35 - 15 κιλών, υςκευαςία 12,35 - 15 κιλών. 
Σκόνθ πλυντθρίου , που να διαλφεται εφκολα και πλιρωσ, να εξαςφαλίηει κακαριότθτα και 
λάμψθ ςτα ροφχα, να περιζχει ενεργά ταςιενεργά ςυςτατικά βιοδιαςπϊμενα ϊςτε να μθν 
επιβαρφνει το υδάτινο περιβάλλον, να μθν περιζχει βόριο και φωςφορικά. Να μθν προκαλεί 
φκορζσ ςτισ ίνεσ των ροφχων, να 
πλζνει αποτελεςματικά και ςτουσ 30 βακμοφσ . Να είναι ςε χάρτινθ ςυςκευαςία όπου κα ζχει 
οδθγίεσ χριςθσ. 
 
Αποφρακτικό αποχετεφςεων, υγρό, ςυςκευαςία 1lt. 
Ειδικό προϊόν για αποχετευτικά ςυςτιματα , που αποφράςςει από διάφορα υπολείμματα 
τουσ νεροχφτεσ , νιπτιρεσ κ.λ.π. και απομακρφνει τθ δυςοςμία . Σε ςυςκευαςία του 1lt, με 
αναγραφόμενεσ οδθγίεσ χριςθσ. Να ζχει τθν ικανότθτα να ξεβουλϊνει ςε ελάχιςτα λεπτά 
ςωλθνϊςεισ, νιπτιρεσ, λεκάνεσ, μπανιζρεσ, νεροχφτεσ κ.λ.π., διαλφοντασ ςυςςωρευμζνα λίπθ 
απορρυπαντικϊν, αποφάγια, πουρί, τρίχεσ, χαρτιά, κ.α. Να αποςυνκζτει όλεσ τισ οργανικζσ 
ουςίεσ και τα ςυςςωρευμζνα λίπθ, χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ μθχανικϊν μζςων 
(ατςαλίνεσ). Να μθν προκαλεί ανακυμιάςεισ και να μθν ςχθματίηει ςτερεά υπολείμματα 
ςαπουνιοφ όταν ζρχεται ςε επαφι με λίπθ. 
 
Σαμπλζτεσ πλυντθρίου πιάτων ςυςκ. 100 τεμ. 
Συςκευαςία των 100 τμχ ταμπλζτεσ πιάτων, ζχουν ειδικι ςφνκεςθ που απομακρφνουν και 
τουσ δυςκολότερουσ λεκζδεσ: Αφαιροφν τουσ δφςκολουσ λεκζδεσ, Ρροςφζρει λάμψθ ςτα 
ανοξείδωτα ςκεφθ.  
Τγρά γενικοφ κακαριςμοφ, ςυςκ. 5Lt.  
Τεμάχιο των 5lt. Υγρό κακαριςτικό απορρυπαντικό χαμθλοφ αφριςμοφ κατάλλθλο για όλεσ τισ 
επιφάνειεσ που πλζνονται. Κατάλλθλο για επιφάνειεσ από: ξφλο, πλαςτικό, ανοξείδωτο, 
φορμάϊκεσ, πλακάκια δαπζδου, μάρμαρα , τοίχουσ κ.λ.π. Δεν κα πρζπει να αφινει ίηθμα , να 
ζχει ευχάριςτθ και διακριτικι οςμι. Θα πρζπει να περιζχει ενεργά επιφανειοδραςτικά min 
5%, να περιζχει ςαποφνι min 0,8% και να περιζχει διαλφτθ min 4%. Ρλαςτικι φιάλθ 5 λίτρων 
πάνω ςτθν οποία κα αναγράφονται οδθγίεσ χριςεωσ και αςφάλειασ. 
 
Τγρό κακαριςτικό δαπζδου με άρωμα κεράςι, ςυςκ. 4L 
Τεμάχιο των 4L. Υγρό κακαριςτικό απορρυπαντικό χαμθλοφ αφριςμοφ κατάλλθλο για όλεσ τισ 
επιφάνειεσ που πλζνονται. Κατάλλθλο για επιφάνειεσ από: ξφλο, πλαςτικό, ανοξείδωτο, 
φορμάϊκεσ, πλακάκια δαπζδου, μάρμαρα , τοίχουσ κ.λ.π. Δεν κα πρζπει να αφινει ίηθμα , να 
ζχει ευχάριςτθ και διακριτικι οςμι. Θα πρζπει να περιζχει ενεργά επιφανειοδραςτικά min 
5%, να περιζχει ςαποφνι min 0,8% και να περιζχει διαλφτθ min 4%. Ρλαςτικι φιάλθ 4 λίτρων 
πάνω ςτθν οποία κα αναγράφονται οδθγίεσ χριςεωσ και αςφάλειασ. 
 
Τγρό κακαριςμοφ τηαμιών, τεμάχιο των 5 λίτρων. 
Κακαριςτικό απορρυπαντικό, κατάλλθλο για όλεσ τισ γυάλινεσ επιφάνειεσ που πλζνονται, 
όπωσ τηάμια, βιτρίνεσ , παράκυρα, παρμπρίη και τηάμια αυτοκινιτων κ.λ.π. υγρό που 
απομακρφνει ςκόνθ , λεκζδεσ, ςτίγματα και δακτυλιζσ. Να μθν αφινει ίχνθ, καμπάδεσ και 
υπολείμματα. Συςκευαςία ςε πλαςτικι φιάλθ 5L με οδθγίεσ χριςεωσ, οδθγίεσ προφφλαξθσ 
και αρ. Αδείασ κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 



 
Τγρό κακαριςμοφ τηαμιών αρωματικό, τεμάχιο των 4 λίτρων. 
Κακαριςτικό απορρυπαντικό με άρωμα, κατάλλθλο για όλεσ τισ γυάλινεσ επιφάνειεσ που 
πλζνονται, όπωσ τηάμια, βιτρίνεσ , παράκυρα, παρμπρίη και τηάμια αυτοκινιτων κ.λ.π. υγρό 
που απομακρφνει ςκόνθ , λεκζδεσ, ςτίγματα και δακτυλιζσ. Να μθν αφινει ίχνθ, καμπάδεσ και 
υπολείμματα. Συςκευαςία ςε πλαςτικι φιάλθ 4L με οδθγίεσ χριςεωσ, οδθγίεσ προφφλαξθσ 
και αρ. Αδείασ κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 
 
Τγρό κακαριςτικό και απολυμαντικό λεκάνθσ  τουαλζτασ (παπί) Σεμάχιο των 750ml 
Υγρό κακαριςτικό και απολυμαντικό λεκάνθσ χαμθλοφ αφριςμοφ ςε ςχιμα ςυςκευαςίασ 
¨παπί¨ πλαςτικι φιάλθ των 750ml. 
 
Τγρό πιάτων, υςκευαςία 4lt.  
Τεμάχιο των 4lt, Υγρό απορρυπαντικό κατάλλθλο για πλφςιμο πιάτων, ποτθριϊν, ςκευϊν , 
κατςαρόλεσ και μαχαιροπιρουνα ςτο χζρι. Θα πρζπει να είναι παχφρρευςτο, να διειςδφει 
γριγορα , και να διαλφει εφκολα τα λίπθ. 
Ρεριεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ. Να περιζχει ανιονικά 
επιφανειοδραςτικά min 16% , μθ ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικοφ διαλφματοσ 1%, 
ειδικισ ςφνκεςθσ που να βοθκά ςτον κακαριςμό ρφπων κάκε μορφισ (τςάι, λίπθ , αίμα 
καφζσ, αυγά κ.λ.π.). Τα δε ςυςτατικά του ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε 
ςυςκευαςία 4lt. 
 
Τγρό πιάτων με άρωμα ξφδι, υςκευαςία 4lt.  
Τεμάχιο των 4lt, Υγρό απορρυπαντικό με άρωμα ξφδι κατάλλθλο για πλφςιμο πιάτων, 
ποτθριϊν, ςκευϊν , κατςαρόλεσ και μαχαιροπιρουνα ςτο χζρι. Θα πρζπει να είναι 
παχφρρευςτο, να διειςδφει γριγορα , και να διαλφει εφκολα τα λίπθ. 
Ρεριεκτικότθτα ςε πλοφςια ενεργά ςυςτατικά και γλυκερίνθ. Να περιζχει ανιονικά 
επιφανειοδραςτικά min 16% , μθ ιονικά min 2%, NaOH min 8%, pH υδατικοφ διαλφματοσ 1%, 
ειδικισ ςφνκεςθσ που να βοθκά ςτον κακαριςμό ρφπων κάκε μορφισ (τςάι, λίπθ , αίμα 
καφζσ, αυγά κ.λ.π.). Τα δε ςυςτατικά του ςτοιχεία να είναι οικολογικά και βιοδιαςπϊμενα. Σε 
ςυςκευαςία 4lt. 
 
Χλωρίνθ παχφρρευςτθ 4lt.  
Τεμάχιο των 4lt. Συμπυκνωμζνο διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου, με κακαριςτικζσ - 
απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ και περιεκτικότθτα τουλάχιςτον 4% κ.ο. ςε ενεργό χλϊριο (Na). 
Συςκευαςία: Ρλαςτικι φιάλθ, πάνω ςτθν οποία κα αναγράφονται οδθγίεσ χριςεωσ και 
αςφάλειασ. 
 
Χλωρίνθ παχφρρευςτθ 5lt με άρωμα λεμόνι.  
Τεμάχιο των 5lt με άρωμα λεμόνι.Συμπυκνωμζνο διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου, με 
κακαριςτικζσ - απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ και περιεκτικότθτα τουλάχιςτον 4% κ.ο. ςε ενεργό 
χλϊριο (Na). Συςκευαςία: Ρλαςτικι φιάλθ, πάνω ςτθν οποία κα αναγράφονται οδθγίεσ 
χριςεωσ και αςφάλειασ. 
 
Μαλακτικό ροφχων 4lt.  
Να είναι ςυμπυκνωμζνο. Να μαλακϊνει και να αρωματίηει τα ροφχα, με ευχάριςτο άρωμα 
που να διαρκεί. 
 
Κοντάρι ςκοφπασ βιδωτοφ τφπου, ανταλλακτικό, τεμάχιο 
Κοντάρι ςκοφπασ απλό μεταλλικό ι με επικάλυψθ χρωμίου φψουσ 140εκ., ανκεκτικό για να 
αντζχει και ςε επαγγελματικζσ εργαςίεσ. Με πραγματικι επίςτρωςθ χρωμίου που διατθρεί τθν 
λάμψθ τθσ ακόμθ και μετά από μεγάλθ χριςθ. 
 
Κοντάρι ξφλινο ςκοφπασ βιδωτοφ τφπου, ανταλλακτικό, τεμάχιο 
Κοντάρι ςκοφπασ ξφλινο φψουσ 140εκ., ανκεκτικό για να αντζχει και ςε επαγγελματικζσ 
εργαςίεσ.  



 
Κοντάρι ςκοφπασ βιδωτοφ τφπου με χοντρό ςπείρωμα, ανταλλακτικό, τεμάχιο 
Κοντάρι ςκοφπασ απλό μεταλλικό ι με επικάλυψθ χρωμίου φψουσ 140εκ. με χοντρό 
ςπείρωμα, ανκεκτικό για να αντζχει και ςε επαγγελματικζσ εργαςίεσ. Με πραγματικι 
επίςτρωςθ χρωμίου που διατθρεί τθν λάμψθ τθσ ακόμθ και μετά από μεγάλθ χριςθ. 
 
Κουβάσ με ςτίφτθ, Σεμάχιο 
Κουβάσ ςφουγγαρίςματοσ πλαςτικόσ χωρθτικότθτασ 15lt με αποςπϊμενο πλαςτικό ςτίφτθ 
ςφουγγαρίςτρασ. 
 
υρματάκια (για ςκεφθ κουηίνασ), Σεμάχιο 
Ανοξείδωτα ςυρμάτινα ςφουγγαράκια εξαιρετικισ αντοχισ , ςε ςπειροειδι μορφι  που δεν 
αφινουν ίχνθ υλικοφ κατά τθν χριςθ τουσ, βάρουσ 25gr περίπου ζκαςτο. Συςκευαςία ςε 
πλαςτικό περίβλθμα ανά τεμάχιο. 
 
φουγγάρια ςκλθρά γενικισ χριςθσ μεγζκουσ διαςτάςεων 14 Χ 9 cm. υςκευαςία των 10 
τεμαχίων.  
Σφουγγάρι υψθλισ ποιότθτασ δφο όψεων γενικισ χριςθσ ςκλθρά, από ςκλθρό υλικό  
 
φουγγάρια πιάτων με ςφρμα μεςαίου μεγζκουσ διαςτάςεων 14 Χ 9 cm. υςκευαςία των 10 
τεμαχίων.  
Σφουγγάρι υψθλισ ποιότθτασ δφο όψεων, με μια επιφάνεια αφρϊδουσ υλικοφ για 
απορρόφθςθ υγρϊν και τρίψιμο ευαίςκθτων επιφανειϊν και τθν άλλθ πλευρά με 
ενςωματωμζνο ςφρμα (fibritex), μεγάλθσ αντοχισ για τρίψιμο ςκλθρϊν επιφανειϊν, ιδανικό 
για τθν καταπολζμθςθ του λίπουσ και των λεκζδων, που δεν αφινουν ίχνθ υλικοφ κατά τθν 
χριςθ τουσ. 
 
ΦΑΡΑΙ πλαςτικό ΜΕ ΚΟΝΣΑΡΙ Σεμάχιο  
Φαράςι πλαςτικό, με χεροφλι ορκοςτατικό 
 
ΦΑΡΑΙ πλαςτικό ΜΕ ΚΟΝΣΑΡΙ και λάςτιχο Σεμάχιο  
Φαράςι πλαςτικό, με χεροφλι ορκοςτατικό 
 
Γάντια οικιακισ χριςθσ από νιτρφλιο, τεμάχιο 
Γάντια γενικισ χριςθσ από νιτρφλιο κατάλλθλο για προφφλαξθ τθσ υγιεινισ και τθσ αςφάλειασ 
του χριςτθ τουσ, μεγζκουσ Small. 
 
Γάντια μιασ χριςθσ από πολυαικυλενίου, τεμάχιο 
Γάντια μιασ χριςθσ ςαγρζ από HDPE κατάλλθλο για προφφλαξθ τθσ υγιεινισ και τθσ 
αςφάλειασ του χριςτθ τουσ. 
 
Γάντια μιασ χριςθσ λάτεξ (LATEX) με ποφδρα, κουτί των 100 τεμαχίων. 
Γάντια πλαςτικά από ειδικό τφπου latex υλικό με ποφδρα , μίασ χριςθσ μεγάλθσ αντοχισ, 
κατάλλθλο για προφφλαξθ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ του χριςτθ τουσ. Συςκευαςία χάρτινθ 
των 100 ηεφγθ. 
 
Γάντια εργαςίασ, κουτί των 100 τεμαχίων. 
Γάντια χωρίσ λατζξ από ςυνκετικό καουτςοφκ νιτρυλίου χωρίσ ποφδρα , μίασ χριςθσ μεγάλθσ 
αντοχισ, κατάλλθλο για προφφλαξθ τθσ υγιεινισ και αςφάλειασ του χριςτθ τουσ. Συςκευαςία 
χάρτινθ των 100 ηεφγθ μεγζκουσ Μ & L. 
 
Γάντια πλαςτικά κουηίνασ γενικισ χριςθσ, Ηεφγοσ. 
Από πλαςτικό ανκεκτικό, άριςτθσ ποιότθτασ, ςε διάφορα μεγζκθ (M-L, 7 & 8). Σε ςυςκευαςία 
από πλαςτικό περίβλθμα, ανά ηεφγοσ. 
 
 



 
κοφφοσ μιασ χριςθσ μαγείρων με δίχτυ και γείςο, 100 τεμ 
Να διακζτουν λάςτιχο περιμετρικά. Να είναι από υλικό μθ εφφλεκτο και αντιαλλεργικό non 
woven για αποφυγι αλλεργιϊν. Να ζχουν καλι εφαρμογι. Να είναι αεροδιαπερατζσ 
(διάτρθτεσ) για τον αεριςμό τθσ κεφαλισ, χωρίσ ρινίςματα υαλοβάμβακα. 
 
Ποδιά λάντηασ πολλαπλών χριςεων, από PVC. 
Να είναι ελαφριά και πολφ μαλακι. Να είναι πολλαπλϊν χριςεων, ιδανικι για εργαςτιρια 
τροφίμων. Να ζχει αντοχι ςε λίπθ, λάδια, χθμικά, πετρζλαιο, οξζα.  
 
Διαφανι μεμβράνθ 45cm ςυςκευαςία των 250m κουτί πριόνι. 
Συςκευαςία των 250μ. Ιδανικι για τθ ςυντιρθςθ των τροφίμων μζςα και ζξω 
από το ψυγείο . Να διακζτει μεγάλθ ελαςτικότθτα και εφαρμόηει ςε όλα τα ςκεφθ, να είναι 
κατάλλθλθ για επαφι με όλα τα τρόφιμα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε., ακόμθ και 
ςε 100% αμιγζσ λίποσ, να είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςτθν κατάψυξθ ςε κερμοκραςίεσ ζωσ-
30°C. Διαςτάςεων 45cm ςε ςυςκευαςία των 250μ. 
 
Αλουμινόχαρτο επαγγελματικό ςυςκευαςία των 60 μζτρων. 
Συςκευαςία των 60 μζτρων, επαγγελματικό αλουμινόχαρτο να προςτατεφει αποτελεςματικά 
τα τρόφιμα από το φωσ και τισ οςμζσ. Από κράμα αλουμινίου υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ 
να διακζτει το ιδανικό πάχοσ για να μθ ςκίηεται και να μθν τςακίηει, να χρθςιμοποιείται και 
από τισ δφο πλευρζσ ματ και γυαλιςτερι. Σε ρολό των 60 μζτρων x 45cm. 
 
Μεταλλικι πτυςςόμενθ απλώςτρα δαπζδου  
Μεταλλικι πτυςςόμενθ απλϊςτρα δαπζδου για ροφχα 18 m.  180 Χ 55 cm  , 18 m 
 
ακοφλεσ τροφίμων μεςαίεσ υςκ. 50 τεμ 
Συςκευαςία 50 τμχ. Είναι ςε ποιότθτα πολυαικυλενίου ΘDPE.  
 
Πατάκι ειςόδου 
Ρατάκι ειςόδου ενδεικτικϊν διαςτάςεων 45 Χ 75 cm 
 

Για όςα από τα παραπάνω είδθ δεν προςφζρονται ςτισ ςυςκευαςίεσ που ηθτοφνται από 

τουσ παραπάνω πίνακεσ, υπάρχει θ δυνατότθτα να προςφερκοφν ςε διαφορετικζσ 

ςυςκευαςίεσ αρκεί θ ςυνολικι προςφερόμενθ ποςότθτα να αντιςτοιχεί ςε λίτρα, κιλά, 

τεμάχια ι οποιαδιποτε άλλθ μονάδα μζτρθςθσ με τθν αντίςτοιχθ ςυνολικι ποςότθτα που 

προκφπτει για τα είδθ αυτά με βάςθ τουσ ανωτζρω πίνακεσ. 

 

               Μφκονοσ, 15 -07-2021 
                    Ο Συντάξασ 
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       Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ 
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Ο αναπλθρωτισ προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ  
Τ.Υ. Διμου Μυκόνου 
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