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ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ Αριθ.Πρωτ.: 2603 
ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   
Σαχ. Δ/νςθ: Υδρασ 6   
                    361 00 Καρπενιςι  
Πλθροφορίεσ: Σομαρά  ωτθρία   
Σθλζφωνο:   22373 50030  
Fax:          22373 50028  
Email: s.tomara @0716.syzefxis.gov.gr  
   

« Προμήθεια ειδών καθαριότητασ και     

ευπρεπιςμοφ για τισ ανάγκεσ των  

υπηρεςιών του Δήμου Καρπενηςίου  »                                                                                                                                 

                   ( CPV : 39830000-9 )  

 

 
Σ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε  Η 

 
        Η παροφςα ζκκεςθ αφορά τθν προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ για τισ ανάγκεσ των  
υπθρεςιϊν του Διμου Καρπενθςίου για το χρονικό διάςτθμα  μζχρι 31/12/2020. 
       Πιο ςυγκεκριμζνα τα υλικά που κα χρειαςτοφν φαίνονται ςτον προχπολογιςμό που ςυνοδεφει τθν 
παροφςα τεχνικι ζκκεςθ. Η προμικεια των ειδϊν πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ.  
        Η παραπάνω προμικεια κα γίνει με ανάκεςθ και κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
του Ν. 4412/2016 . 
 Σο ενδεικτικό κόςτοσ τθσ παραπάνω προμικειασ κα ανζλκει ςτο φψοσ των 14.998,41€ (ευρϊ) με το 
Φ.Π.Α. 24% και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Διμου Καρπενθςίου οικονομικοφ  ζτουσ 2020 που είναι 
εγγεγραμμζνεσ  πιςτϊςεισ με κωδικό Κ.Α. 10-6634, 15-6634.003, 20-6634.   
 
 
 
 

                     H υντάκτρια   
 

 
                  Σομαρά  ωτηρία  

                                                                                                          Δ.Ε. Διοικητικοφ 

 
 

 
 

 



             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καρπενήςι  19/2/2019  
ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ Αριθ.Πρωτ.: 2603 
ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   
Σαχ. Δ/νςθ: Υδρασ 6   
                    361 00 Καρπενιςι  
Πλθροφορίεσ: Σομαρά  ωτθρία   
Σθλζφωνο:   22373 50030  
Fax:          22373 50028  
Email: s.tomara @0716.syzefxis.gov.gr  
   

« Προμήθεια ειδών καθαριότητασ και     

ευπρεπιςμοφ για τισ ανάγκεσ των  

υπηρεςιών του Δήμου Καρπενηςίου  »                                                                                                                                 

                   ( CPV : 39830000-9 )  

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  
 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝ. ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
(€) 

ΤΝΟΛΟ  (€) 

1 

Αντιςθπτικό Gel χεριϊν με  υψθλι 
περιεκτικότθτά  ςε αικανόλθ 85% (ethanol) 
ςε ςυςκευαςία  1000MLΗ ςυςκευαςία να 

διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ 
και οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 

κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Σεμ . 22 8,07 177,54 

2 
Απολυμαντικό πρζι  επιφανειϊν τφπου 

detoll   ( ςυςκ. 450 ml ) 
Σεμ. 5 2,50 

12,50 
 

3 Βάςθ Χαρτιοφ Σουαλζτασ Κφλινδροσ Σεμ . 50 0,85 42,50 

4 Βοφρτςεσ τουαλζτασ Πιγκάλ Σεμ . 50 1,00 50,00 

5 
Διάλυμα υδροχλωρικοφ οξζωσ, αρίςτθσ 
ποιότθτασ, ςε ςυςκευαςία των 450 ml. 

Σεμ . 50 0,50 25,00 

6 

Ελαςτικά  γάντια  μιασ χριςθσ τα  οποία να  
πλθροφν τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ΕΝ 455-2 και 
ΕΝ455-3. (ςυςκ. 100 τεμ.) Νο. Μ 

Σεμ. 20 3,10 62,00 

7 

Ελαςτικά γάντια προςταςίασ (ηεφγοσ ) Νο 7 -
71/2: Γάντια  υψθλισ  ανκεκτικότθτασ που  
προςφζρουν  υψθλι αποδοτικότθτα , είναι 

άνετα χάρθ  ςτο  ςχεδιαςμό τουσ ενϊ  
ταυτόχρονα προςφζρουν μεγάλθ  ευλυγιςία. 

Καταςκευαςμζνα  από 100%  φυςικό 
καουτςοφκ. Μζχρι  και  πζντε  φορζσ  πιο  
ανκεκτικά ςε  λιπαρζσ  τροφζσ , ζλαια και 

απορρυπαντικά  λόγω  τθσ  εξαιρετικισ 
χλωρίωςθσ. Να φζρει ςιμανςθ CE. 

Σεμ. 50 1,30 65,00 



8 

Εντομοκτόνο ςπρζι για ζρποντα ζντομα ςε                                 
( ςυςκευαςία 300 ml). Να περιλαμβάνει 

οδθγίεσ αςφάλειασ και χριςθσ και να είναι 
κατά προτίμθςθ  οικολογικό ωσ  προσ το 

προωκθτικό αζριο, να διατίκεται ςε 
εφχρθςτθ και  αςφαλι, να πλθροί τισ 

οδθγίεσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε για τθ 
χριςθ που προορίηεται (εςωτερικοφ χϊρου). 

Σεμ. 5 3,31 16,55 

9 

Εντομοκτόνο ςπρζι για ιπτάμενα ζντομα  ςε                               
( ςυςκευαςία 300 ml),  Να περιλαμβάνει 

οδθγίεσ αςφάλειασ και χριςθσ και να είναι 
κατά προτίμθςθ  οικολογικό ωσ προσ το 

προωκθτικό αζριο ,να διατίκεται ςε 
εφχρθςτθ και  αςφαλι , να πλθροί τισ 

οδθγίεσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε για τθ 
χριςθ που προορίηεται (εςωτερικοφ χϊρου). 

Σεμ. 5 3,31 16,55 

10 
Κοντάρι  μεταλλικό  για  επαγγελματικι 

ςφουγγαρίςτρα  το   οποίο κα  πρζπει να 
εφαρμόηει  απόλυτα . 

Σεμ. 10 1,00 10,00 

11 

Κοντάρι  μεταλλικό  για  ςφουγγαρίςτρα  
απλι με κορδόνι μικουσ  τουλάχιςτον  1,30μ 

χωρίσ ςπαςίματα , να αντζχει  ςε  ςκλθρι  
χριςθ   και να είναι κατάλλθλο   για 

εξωτερικι αποκικευςθ  χωρίσ να ςτραβϊνει                   
( με δείγμα ) 

Σεμ. 30 1,70 51,00 

12 

Κοντάρι  ςκοφπασ  αλουμινίου  με  βίδα, 
μικουσ  τουλάχιςτον  1,30μ  χωρίσ  

ςπαςίματα ,  ρόηουσ, ςκλικρεσ , να αντζχει  
ςε  ςκλθρι  χριςθ  και να είναι κατάλλθλο 

για εξωτερικι αποκικευςθ  χωρίσ να 
ςτραβϊνει   (κα πρζπει να  εφαρμόηει  

απόλυτα  με τθν  ςκοφπα πλαςτικι φαρδιά  
που κα ζχει επιλεγεί ) ( με δείγμα ) 

Σεμ. 10 1,20 12,00 

13 

Κοντάρι  ςκοφπασ  ξφλινο  με  βίδα, μικουσ  
τουλάχιςτον  1,30μ χωρίσ ςπαςίματα ,  

ρόηουσ, ςκλικρεσ , να αντζχει  ςε  ςκλθρι  
χριςθ   και να είναι κατάλλθλο για 

εξωτερικι αποκικευςθ  χωρίσ να ςτραβϊνει 
(κα πρζπει να  εφαρμόηει  απόλυτα  με το 

ςκλθρι ςκοφπα δρόμου που κα ζχει 
επιλεγεί ) ( με δείγμα ) 

Σεμ. 10 1,20 12,00 

14 

Κοντάρι αλουμινίου Φ23 επαγγελματικισ 
χριςθσ με τεράςτια αντοχι. Μικοσ 140 

εκατοςτά. Πάχοσ 25 χιλιοςτά.   Να  
εφαρμόηει τζλεια  με τθν  επαγγελματικι  

ςφουγγαρίςτρα  που  επιλεγεί ( με δείγμα ) 

Σεμ. 6 2,50 15,00 

15 
Κουβάσ ςφουγγαρίςματοσ   πλαςτικόσ  
χωρθτικότθτασ  15lt   με  αποςπϊμενο  

ςτίφτθ 
Σεμ. 10 3,50 35,00 

16 

Κρεμοςάπουνο  ( ςυς. 4 λίτρων )Τγρό  
κρεμοςάπουνο  περιποίθςθσ χεριϊν, 

παχφρευςτο διάλυμα αποτελοφμενο από 
ςυςτατικά sobium chloride, κειικό άλασ 
νατρίου, κιτρικό οξφ. Η ςυςκευαςία να 

διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ 
και 

Σεμ. 70 3,50 245,00 



οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 
κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία. 

17 

Μωρομάντιλα ςε ςυςκευαςία 72 ΣΜΧ 
.Τποαλλεργικά με  απαλι  ενυδατικι 

βρεφικι  λοςιόν με  97% αγνό  νερό ϊςτε να  
είναι  ιπια και απαλά .Χωρίσ  ςαποφνι,  

χωρίσ  οινόπνευμα 

Σεμ 20 1,45 29,00 

18 

Πιγκάλ τουαλζτασ με  βάςθ  ανοιχτι 
καταςκευαςμζνο  από ανκεκτικό πλαςτικό 
για κακθμερινι  χριςθ ςε διαςτάςεισ   12 X 

12 X 41cm ςε  χρϊμα   γκρι ςκοφρο 

Σεμ. 20 3,30 66,00 

19 

Ρολό  πανί Κακαριςμοφ 14m  τφπου wettex   
υψθλισ απορροφθτικότθτασ ρολό περφορζ  
ςε  διαςτάςεισ περφορζ: 40 εκατοςτά     και 

φψοσ ρολοφ: 32 εκατοςτά   
φνκεςθ: 80% βιςκόηθ - 20% πολυεςτζρασ 

Σεμ. 20 10,50 210,00 

20 

άκοι  απορριμμάτων  για καλακάκια  
γραφείου και   WC (ςυςκ. 20 τεμ.)  ακοφλεσ   

διαςτάςεων 42X50cm  ςε  λευκό   χρϊμα  
άοςμεσ. 

Σεμ. 700 0,50 350,00 

21 

άκοι  απορριμμάτων ανκεκτικοί με  κορδόνι 
ρολό (ςυςκ. 10 Σεμ.). άκοι  μαφροι , 

μεγάλθσ  αντοχισ  με  ενδεικτικζσ 80*100 
ενδεικτικοφ  χρϊματοσ  μαφρου,  μεγάλθσ  

αντοχισ  πάχουσ 40-50 mic 

Σεμ. 400 1,20 480,00 

22 

άκοσ απορριμμάτων μαφροσ 110cm Χ 
100cm  ( 7-8 ςάκοι / κιλό) άκοι  μαφροι , 
ςκλθροί μεγάλθσ  αντοχισ  με  ενδεικτικζσ 

110cm*100 ενδεικτικοφ  χρϊματοσ  μαφρου, 
ςκλθροί μεγάλθσ  αντοχισ  πάχουσ 40-50 mic 

Κιλά 1600 2,30 3680,00 

23 

άκοσ απορριμμάτων μαφροσ 55cm Χ 65cm  
(15-18 ςάκοι / κιλό). άκοι  μαφροι ,ςκλθροί 

μεγάλθσ  αντοχισ  με  ενδεικτικζσ 80*100 
ενδεικτικοφ  χρϊματοσ  μαφρου, ςκλθροί 

μεγάλθσ  αντοχισ  πάχουσ 40-50 mic 

Κιλά 500 2,30 1150,00 

24 κόνθ γενικοφ κακαριςμοφ τφπου Roli 500gr. Σεμ. 10 1,23 12,30 

25 

κοφπα  χόρτου με  κοντάρι: κοφπα  
δρόμου – κιπου  με  κοντάρι ( μεγάλθ από  
χόρτο υψθλισ  αντοχισ , να μθν μαδάει, να 

ςκουπίηει ομοιόμορφα και με 
ενςωματωμζνο ξφλινο κοντάρι) ( με δείγμα ) 

Σεμ. 30 3,10 93,00 

26 

κοφπα δρόμου, λοξι,  με βοφρτςα μικουσ 
τουλάχιςτον 43 εκ,  με πλαςτικι βάςθ 

πλάτουσ τουλάχιςτον  4,5 εκ και ςκλθρζσ 
πλαςτικζσ ίνεσ, με βιδωτι υποδοχι για 

κοντάρι. Θα πρζπει να εφαρμόηει απόλυτα 
με το κοντάρι που κα ζχει επιλεγεί.  ( με 

δείγμα ) 

Σεμ. 10 2,80 28,00 



27 

κοφπα δρόμου, λοξι, με βοφρτςα μικουσ 
τουλάχιςτον 43 εκ,  με ξφλινθ βάςθ πλάτουσ 
τουλάχιςτον 6 εκ και ςκλθρζσ πλαςτικζσ ίνεσ, 

με ιδιαίτερα ανκεκτικι βάςθ με βιδωτι 
υποδοχι για κοντάρι. Θα πρζπει να 

εφαρμόηει απόλυτα με το κοντάρι που κα 
ζχει επιλεγεί.(με δείγμα) 

Σεμ 10 2,80 28,00 

28 

κοφπα πλαςτικι φαρδιά : Από πλαςτικό 
υψθλισ αντοχισ, να μθν μαδάει και να 

ςκουπίηει ομοιόμορφα χωρίσ να αφινει ίχνθ 
.Σα ανταλλακτικά κα πρζπει να εφαρμόηουν 
απόλυτα με το κοντάρι που κα επιλεγεί.( Με 

δείγμα) 

Σεμ. 40 1,85 74,00 

29 
φρμα κακαριςμοφ 30 gr : φρμα  χονδρό 
μεταλλικό εξαιρετικισ αντοχισ πυκνó,   να   

μθν  ςκουριάηει,  να  μθν  φκείρεται. 
Σεμ 70 0,25 17,50 

30 

φςτθμα ςφουγγαρίςματοσ τροχιλατο με  
διπλό κουβά: Καρότςι διπλό με μεταλλικό 

χρωμιωμζνο ςκελετό  με δφο κουβάδεσ  των  
30lt  με  πρζςα και ρόδεσ. 
Διαςτάςεισ: 86x41x90 cm 

Σεμ 1 93,00 93,00 

31 

φουγγάρι πιάτων: φουγγάρι κουηίνασ για 
τα πιάτα, χρϊματοσ κίτρινου  10 Χ7 Χ 2,5 cm 
περίπου. Τψθλισ ποιότθτασ δφο όψεων, με 
μια  επιφάνεια λεία, αφρϊδουσ υλικοφ για 

απορρόφθςθ υγρϊν και τρίψιμο 
ευαίςκθτων επιφανειϊν και μια άλλθ  

ςκλθρι για μθχανικι δράςθ και δυνατό 
τρίψιμο. 

Σεμ. 110 0,45 49,50 

32 

φουγγαρίςτρα απλι με κορδόνι: 
φουγγαρίςτρα περίπου 300γρ από φυςικά 

και ςυνκετικά νιματα, με αντοχι ςτα 
αλκαλικά και όξινα κακαριςτικά. Να μθν 

αφινει χνοφδι κατά τθ χριςθ τθσ και να ζχει 
μεγάλθ απορροφθτικότθτα. Θα πρζπει να 

εφαρμόηουν απόλυτα με το αντίςτοιχο 
κοντάρι που κα επιλεγεί.( με δείγμα ) 

Σεμ. 35 2,30 80,50 

33 

φουγγαρίςτρεσ επαγγελματικζσ για 
τροχιλατο κουβά: Επαγγελματικι 

ςφουγγαρίςτρα 400γρ.βιδωτι 
(ανταλλακτικό ) καταςκευαςμζνθ από 

πρωτογενι νιματα,  με εξαιρετικι αντοχι 
ςτα αλκαλικά και όξινα κακαριςτικά. Να μθν 
αφινει χνοφδι κατά τθ χριςθ τθσ και να ζχει 

μεγάλθ απορροφθτικότθτα.                             
Θα πρζπει να εφαρμόηουν απόλυτα με το 
αντίςτοιχο κοντάρι που κα επιλεγεί.    ( με 

δείγμα ) 

Σεμ. 15 3,50 52,50 

34 

Σετράγωνο δοχείο απορριμμάτων 
καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό πλαςτικό 

με  εςωτερικό αφαιροφμενο κάδο με 
χεροφλι και μθχανιςμό ανοίγματοσ με το 

πόδι (πεντάλ), ςε διαςτάςεισ   
21Χ22Χ30cmςε  χρϊμα   γκρι ςκοφρο. 

Σεμ. 20 5,00 100,00 



35 

Τγρό κακαριςμοφ γενικισ χριςθσ 4 lit με 
άρωμα λεβάντα. Σο απορρυπαντικό κα είναι 
ρυκμιηόμενου αφροφ, δεν κα αφινει ίηθμα 

,να περιζχει ενεργά επιφανειοδραςτικά 
min%% ,να δίνονται οδθγίεσ χριςθσ και 
αςφάλειασ. Η ςυςκευαςία να διακζτει 
πινακίδα με οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ και 

οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 
κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Σεμ. 120 4,50 540,00 

36 

Τγρό κακαριςμοφ  ιςχυρό κατά των αλάτων. 
(ςε ςυςκευαςία 500 ml με αντλία. Να  
διαλφει αμζςωσ  άλατα, πουρί και τα  

υπολείμματα  ςαπουνιοφ. Η ςυςκευαςία να 
διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ 

και 
οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 

κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία. 

( με δείγμα ) 

Σεμ. 5 2,31 11,55 

37 

Τγρό κακαριςμοφ πιάτων (ςυςκ. 4λίτρων ) 
να περιζχει ειδικι ςφνκεςθ για να βοθκά 

τον κακαριςμό ρφπων κάκε μορφισ. Η 
ςυςκευαςία να διακζτει πινακίδα με 

οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ και 
οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 

κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία.                 ( με δείγμα 

ςε μικρι ςυςκευαςία ) 

Σεμ. 90 3,50 315,00 

38 

Τγρό κακαριςμοφ τηαμιϊν (  450 ml  ) : Να 
περιζχει επιφανειοδραςτικά 0,3-0,5 % 

,ειδικι ςφνκεςθ για να βοθκά τον 
κακαριςμό και να μθν αφινει κάμπωμα 
μετά το ςκοφπιςμα και το ςτζγνωμα. Η 
ςυςκευαςία να διακζτει πινακίδα με 

οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ και 
οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 

κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία.. 

Σεμ. 120 1,50 180,00 

39 

Τγρό ςαποφνι 500ml (ςυςκ. με αντλία) 
Παχφρευςτο διάλυμα αποτελοφμενο από 
ςυςτατικά sobium chloride, κειικό άλασ 

νατρίου, κιτρικό οξφ. 

Σεμ. 40 1,30 52,00 

40 

Φαράςι  χειρόσ : Από ανκεκτικό πλαςτικό  
κατάλλθλο  για  βαριά χριςθ  ςε  

εξωτερικοφσ χϊρουσ                                                           
( με δείγμα ) 

Σεμ. 5 1,20 6,00 

41 

Φαράςι: Πλαςτικό με κοντάρι με ανκεκτικό 
λάςτιχο ςτο άκρο του  με ενςωματωμζνο 

εργονομικό  κοντάρι  αλουμινίου  μεγάλθσ 
αντοχισ  ( με δείγμα ) 

Σεμ. 10 1,50 15,00 

42 
Φωτιςτικό οινόπνευμα: μπλε για γενικι 

χριςθ  ςε πλαςτικό μπουκάλι περίπου  430  
ml 

Σεμ. 20 1,00 20,00 



43 

Χαρτί κουηίνασ επαγγελματικό 1 kg : Χαρτί 
ρολό, λευκό του ενόσ κιλοφ, δίφυλλο ,διπλά 
ενιςχυμζνο με διάτρθςθ από λευκαςμζνο 

χθμικό πολτό ,με μεγάλθ 
απορροφθτικότθτα, που δε κα αφινει 

χνοφδι και ανκεκτικό για πολλζσ χριςεισ Θα 
είναι απορροφθτικό ςτο νερό ,το λάδι ,το 

λίποσ κ.λ.π (ςυςκευαςία  ςε  πλαςτικό 
περίβλθμα ) 

Σεμ 800 1,70 1360,00 

44 

Χαρτί υγείασ  (βάροσ ρολοφ 130 gr  ): Χαρτί 
ρολό υγείασ μθ ανακυκλωμζνο τρίφυλλο, 

γκοφρζ από κακαρι χαρτομάηα  
Αϋποιότθτασ απαλό και απορροφθτικό 

Σεμ. 5000 0,35 1750,00 

45 

Χειροπετςζτεσ τουαλζτασ (ςυςκευαςία 
4.000 φφλλων) : χειροπετςζτεσ  ΖΙΚ-ΖΑΚ 

λευκζσ επαγγελματικοφ τφπου. Θα πρζπει να 
είναι μαλακι και απορροφθτικι μονόφυλλθ 
από κακαρι χαρτομάηα. Διαςτάςεισ φφλλου 

περίπου 23χ25εκ.Βάροσ χαρτιοφ : 30 γρ / 
τ.μ. ±5%    ευκζσ επαγγελματικοφ 

Σεμ. 10 15,00 150,00 

46 
Χλωρίνθ απλι ςυςκευαςίασ  2 lit ,να 

περιζχει υποχλωριϊδεσ νάτριο  min 0,3% 
Σεμ. 50 1,50 75,00 

47 

Χλωρίνθ παχφρρευςτθ (ςυςκευαςία 1250 
ml) τφπου klinex- Απολυμαντικό  υγρό  με  
βάςθ  το  χλϊριο  διάλυμα υποχλωριϊδεσ 

νατρίου τφπου χλωρίνθσ ςε πλαςτικό δοχείο 
ςυςκευαςίασ Η ςυςκευαςία να διακζτει 

πινακίδα με  οδθγίεσ για τθ αραίωςθ 
τουλάχιςτον μζροσ διαλφματοσ μζρθ νεροφ 
και  χριςθ  κακϊσ  και  οδθγίεσ προφφλαξθσ 

και  αρικμό άδειασ κυκλοφορίασ του 
προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία ( με  δείγμα ) 

Σεμ. 80 2,25 180,00 

 
 
 
 

ΤΝΟΛΟ 12.095,49 

ΦΠΑ  24% 2902,92 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

14.998,41 

 
Διευκρινίηεται  ότι θ παράδοςθ  των  ειδϊν κα  γίνεται  ςταδιακά    ςτθν  κεντρικι  αποκικθ  του 

Διμου ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ κατόπιν  ζγγραφθσ  εντολισ  προμικειασ . Επίςθσ, θ 
παροφςα μελζτθ κακϊσ  και  θ  ςφμβαςθ  που κα ακολουκιςει  δεν  υποχρεϊνει  τθν  υπθρεςία να 
απορροφιςει τθν ςυνολικι ποςότθτα  των  ειδϊν.  

 
 

                                             

Καρπενήςι 19/2/2020 
 

   Θεωρήθηκε 
Η υντάκτρια  Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ  

ΣΜΗΜΑΣΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
     
 

Σομαρά  ωτηρία 
 

 Κωνςταντία Κελζςη 
Δ.Ε. Διοικητικοφ Π.Ε. Διοικητικοφ 



             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καρπενήςι  19/2/2020 
ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ  
ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ  
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   
Σαχ. Δ/νςθ: Υδρασ 6   
                    361 00 Καρπενιςι  
Πλθροφορίεσ: Σομαρά  ωτθρία   
Σθλζφωνο:   22373 50030  

Fax:          22373 50028  
Email: s.tomara @0716.syzefxis.gov.gr  
   

« Προμήθεια ειδών καθαριότητασ και     

ευπρεπιςμοφ για τισ ανάγκεσ των  υπηρεςιών 

του Δήμου Καρπενηςίου  »                                                                                                                                 

                   ( CPV : 39830000-9 )  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
                                    

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝ. ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
(€) 

ΤΝΟΛΟ  (€) 

1 

Αντιςθπτικό Gel χεριϊν με  υψθλι 
περιεκτικότθτά  ςε αικανόλθ 85% (ethanol) 
ςε ςυςκευαςία  1000MLΗ ςυςκευαςία να 

διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ 
και οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 

κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Σεμ . 22 
  

2 
Απολυμαντικό πρζι  επιφανειϊν τφπου 

detoll   ( ςυςκ. 450 ml ) 
Σεμ. 5 

  

3 Βάςθ Χαρτιοφ Σουαλζτασ Κφλινδροσ Σεμ . 50 
  

4 Βοφρτςεσ τουαλζτασ Πιγκάλ Σεμ . 50 
  

5 
Διάλυμα υδροχλωρικοφ οξζωσ, αρίςτθσ 
ποιότθτασ, ςε ςυςκευαςία των 450 ml. 

Σεμ . 50 
  

6 

Ελαςτικά  γάντια  μιασ χριςθσ τα  οποία να  
πλθροφν τα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 455-1 ΕΝ 455-2 και 
ΕΝ455-3. (ςυςκ. 100 τεμ.) Νο. Μ 

Σεμ. 20 
  

7 

Ελαςτικά γάντια προςταςίασ (ηεφγοσ ) Νο 7 -
71/2: Γάντια  υψθλισ  ανκεκτικότθτασ που  
προςφζρουν  υψθλι αποδοτικότθτα , είναι 

άνετα χάρθ  ςτο  ςχεδιαςμό τουσ ενϊ  
ταυτόχρονα προςφζρουν μεγάλθ  ευλυγιςία. 

Καταςκευαςμζνα  από 100%  φυςικό 
καουτςοφκ. Μζχρι  και  πζντε  φορζσ  πιο  
ανκεκτικά ςε  λιπαρζσ  τροφζσ , ζλαια και 

απορρυπαντικά  λόγω  τθσ  εξαιρετικισ 
χλωρίωςθσ. Να φζρει ςιμανςθ CE. 

Σεμ. 50 
  



8 

Εντομοκτόνο ςπρζι για ζρποντα ζντομα ςε                                 
( ςυςκευαςία 300 ml). Να περιλαμβάνει 

οδθγίεσ αςφάλειασ και χριςθσ και να είναι 
κατά προτίμθςθ  οικολογικό ωσ  προσ το 

προωκθτικό αζριο, να διατίκεται ςε 
εφχρθςτθ και  αςφαλι, να πλθροί τισ 

οδθγίεσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε για τθ 
χριςθ που προορίηεται (εςωτερικοφ χϊρου). 

Σεμ. 5 
  

9 

Εντομοκτόνο ςπρζι για ιπτάμενα ζντομα  ςε                               
( ςυςκευαςία 300 ml),  Να περιλαμβάνει 

οδθγίεσ αςφάλειασ και χριςθσ και να είναι 
κατά προτίμθςθ  οικολογικό ωσ προσ το 

προωκθτικό αζριο ,να διατίκεται ςε 
εφχρθςτθ και  αςφαλι , να πλθροί τισ 

οδθγίεσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε για τθ 
χριςθ που προορίηεται (εςωτερικοφ χϊρου). 

Σεμ. 5 
  

10 
Κοντάρι  μεταλλικό  για  επαγγελματικι 

ςφουγγαρίςτρα  το   οποίο κα  πρζπει να 
εφαρμόηει  απόλυτα . 

Σεμ. 10 
  

11 

Κοντάρι  μεταλλικό  για  ςφουγγαρίςτρα  
απλι με κορδόνι μικουσ  τουλάχιςτον  1,30μ 

χωρίσ ςπαςίματα , να αντζχει  ςε  ςκλθρι  
χριςθ   και να είναι κατάλλθλο   για 

εξωτερικι αποκικευςθ  χωρίσ να ςτραβϊνει                   
( με δείγμα ) 

Σεμ. 30 
  

12 

Κοντάρι  ςκοφπασ  αλουμινίου  με  βίδα, 
μικουσ  τουλάχιςτον  1,30μ  χωρίσ  

ςπαςίματα ,  ρόηουσ, ςκλικρεσ , να αντζχει  
ςε  ςκλθρι  χριςθ  και να είναι κατάλλθλο 

για εξωτερικι αποκικευςθ  χωρίσ να 
ςτραβϊνει   (κα πρζπει να  εφαρμόηει  

απόλυτα  με τθν  ςκοφπα πλαςτικι φαρδιά  
που κα ζχει επιλεγεί ) ( με δείγμα ) 

Σεμ. 10 
  

13 

Κοντάρι  ςκοφπασ  ξφλινο  με  βίδα, μικουσ  
τουλάχιςτον  1,30μ χωρίσ ςπαςίματα ,  

ρόηουσ, ςκλικρεσ , να αντζχει  ςε  ςκλθρι  
χριςθ   και να είναι κατάλλθλο για 

εξωτερικι αποκικευςθ  χωρίσ να ςτραβϊνει 
(κα πρζπει να  εφαρμόηει  απόλυτα  με το 

ςκλθρι ςκοφπα δρόμου που κα ζχει 
επιλεγεί ) ( με δείγμα ) 

Σεμ. 10 
  

14 

Κοντάρι αλουμινίου Φ23 επαγγελματικισ 
χριςθσ με τεράςτια αντοχι. Μικοσ 140 

εκατοςτά. Πάχοσ 25 χιλιοςτά.   Να  
εφαρμόηει τζλεια  με τθν  επαγγελματικι  

ςφουγγαρίςτρα  που  επιλεγεί ( με δείγμα ) 

Σεμ. 6 
  

15 
Κουβάσ ςφουγγαρίςματοσ   πλαςτικόσ  
χωρθτικότθτασ  15lt   με  αποςπϊμενο  

ςτίφτθ 
Σεμ. 10 

  

16 

Κρεμοςάπουνο  ( ςυς. 4 λίτρων )Τγρό  
κρεμοςάπουνο  περιποίθςθσ χεριϊν, 

παχφρευςτο διάλυμα αποτελοφμενο από 
ςυςτατικά sobium chloride, κειικό άλασ 
νατρίου, κιτρικό οξφ. Η ςυςκευαςία να 

διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ 
και 

Σεμ. 70 
  



οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 
κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία. 

17 

Μωρομάντιλα ςε ςυςκευαςία 72 ΣΜΧ 
.Τποαλλεργικά με  απαλι  ενυδατικι 

βρεφικι  λοςιόν με  97% αγνό  νερό ϊςτε να  
είναι  ιπια και απαλά .Χωρίσ  ςαποφνι,  

χωρίσ  οινόπνευμα 

Σεμ 20 
  

18 

Πιγκάλ τουαλζτασ με  βάςθ  ανοιχτι 
καταςκευαςμζνο  από ανκεκτικό πλαςτικό 
για κακθμερινι  χριςθ ςε διαςτάςεισ   12 X 

12 X 41cm ςε  χρϊμα   γκρι ςκοφρο 

Σεμ. 20 
  

19 

Ρολό  πανί Κακαριςμοφ 14m  τφπου wettex   
υψθλισ απορροφθτικότθτασ ρολό περφορζ  
ςε  διαςτάςεισ περφορζ: 40 εκατοςτά     και 

φψοσ ρολοφ: 32 εκατοςτά   
φνκεςθ: 80% βιςκόηθ - 20% πολυεςτζρασ 

Σεμ. 20 
  

20 

άκοι  απορριμμάτων  για καλακάκια  
γραφείου και   WC (ςυςκ. 20 τεμ.)  ακοφλεσ   

διαςτάςεων 42X50cm  ςε  λευκό   χρϊμα  
άοςμεσ. 

Σεμ. 700 
  

21 

άκοι  απορριμμάτων ανκεκτικοί με  κορδόνι 
ρολό (ςυςκ. 10 Σεμ.). άκοι  μαφροι , 

μεγάλθσ  αντοχισ  με  ενδεικτικζσ 80*100 
ενδεικτικοφ  χρϊματοσ  μαφρου,  μεγάλθσ  

αντοχισ  πάχουσ 40-50 mic 

Σεμ. 400 
  

22 

άκοσ απορριμμάτων μαφροσ 110cm Χ 
100cm  ( 7-8 ςάκοι / κιλό) άκοι  μαφροι , 
ςκλθροί μεγάλθσ  αντοχισ  με  ενδεικτικζσ 

110cm*100 ενδεικτικοφ  χρϊματοσ  μαφρου, 
ςκλθροί μεγάλθσ  αντοχισ  πάχουσ 40-50 mic 

Κιλά 1600 
  

23 

άκοσ απορριμμάτων μαφροσ 55cm Χ 65cm  
(15-18 ςάκοι / κιλό). άκοι  μαφροι ,ςκλθροί 

μεγάλθσ  αντοχισ  με  ενδεικτικζσ 80*100 
ενδεικτικοφ  χρϊματοσ  μαφρου, ςκλθροί 

μεγάλθσ  αντοχισ  πάχουσ 40-50 mic 

Κιλά 500 
  

24 κόνθ γενικοφ κακαριςμοφ τφπου Roli 500gr. Σεμ. 10 
  

25 

κοφπα  χόρτου με  κοντάρι: κοφπα  
δρόμου – κιπου  με  κοντάρι ( μεγάλθ από  
χόρτο υψθλισ  αντοχισ , να μθν μαδάει, να 

ςκουπίηει ομοιόμορφα και με 
ενςωματωμζνο ξφλινο κοντάρι) ( με δείγμα ) 

Σεμ. 30 
  

26 

κοφπα δρόμου, λοξι,  με βοφρτςα μικουσ 
τουλάχιςτον 43 εκ,  με πλαςτικι βάςθ 

πλάτουσ τουλάχιςτον  4,5 εκ και ςκλθρζσ 
πλαςτικζσ ίνεσ, με βιδωτι υποδοχι για 

κοντάρι. Θα πρζπει να εφαρμόηει απόλυτα 
με το κοντάρι που κα ζχει επιλεγεί.  ( με 

δείγμα ) 

Σεμ. 10 
  



27 

κοφπα δρόμου, λοξι, με βοφρτςα μικουσ 
τουλάχιςτον 43 εκ,  με ξφλινθ βάςθ πλάτουσ 
τουλάχιςτον 6 εκ και ςκλθρζσ πλαςτικζσ ίνεσ, 

με ιδιαίτερα ανκεκτικι βάςθ με βιδωτι 
υποδοχι για κοντάρι. Θα πρζπει να 

εφαρμόηει απόλυτα με το κοντάρι που κα 
ζχει επιλεγεί.(με δείγμα) 

Σεμ 10 
  

28 

κοφπα πλαςτικι φαρδιά : Από πλαςτικό 
υψθλισ αντοχισ, να μθν μαδάει και να 

ςκουπίηει ομοιόμορφα χωρίσ να αφινει ίχνθ 
.Σα ανταλλακτικά κα πρζπει να εφαρμόηουν 
απόλυτα με το κοντάρι που κα επιλεγεί.( Με 

δείγμα) 

Σεμ. 40 
  

29 
φρμα κακαριςμοφ 30 gr : φρμα  χονδρό 
μεταλλικό εξαιρετικισ αντοχισ πυκνó,   να   

μθν  ςκουριάηει,  να  μθν  φκείρεται. 
Σεμ 70 

  

30 

φςτθμα ςφουγγαρίςματοσ τροχιλατο με  
διπλό κουβά: Καρότςι διπλό με μεταλλικό 

χρωμιωμζνο ςκελετό  με δφο κουβάδεσ  των  
30lt  με  πρζςα και ρόδεσ. 
Διαςτάςεισ: 86x41x90 cm 

Σεμ 1 
  

31 

φουγγάρι πιάτων: φουγγάρι κουηίνασ για 
τα πιάτα, χρϊματοσ κίτρινου  10 Χ7 Χ 2,5 cm 
περίπου. Τψθλισ ποιότθτασ δφο όψεων, με 
μια  επιφάνεια λεία, αφρϊδουσ υλικοφ για 

απορρόφθςθ υγρϊν και τρίψιμο 
ευαίςκθτων επιφανειϊν και μια άλλθ  

ςκλθρι για μθχανικι δράςθ και δυνατό 
τρίψιμο. 

Σεμ. 110 
  

32 

φουγγαρίςτρα απλι με κορδόνι: 
φουγγαρίςτρα περίπου 300γρ από φυςικά 

και ςυνκετικά νιματα, με αντοχι ςτα 
αλκαλικά και όξινα κακαριςτικά. Να μθν 

αφινει χνοφδι κατά τθ χριςθ τθσ και να ζχει 
μεγάλθ απορροφθτικότθτα. Θα πρζπει να 

εφαρμόηουν απόλυτα με το αντίςτοιχο 
κοντάρι που κα επιλεγεί.( με δείγμα ) 

Σεμ. 35 
  

33 

φουγγαρίςτρεσ επαγγελματικζσ για 
τροχιλατο κουβά: Επαγγελματικι 

ςφουγγαρίςτρα 400γρ.βιδωτι 
(ανταλλακτικό ) καταςκευαςμζνθ από 

πρωτογενι νιματα,  με εξαιρετικι αντοχι 
ςτα αλκαλικά και όξινα κακαριςτικά. Να μθν 
αφινει χνοφδι κατά τθ χριςθ τθσ και να ζχει 

μεγάλθ απορροφθτικότθτα.                             
Θα πρζπει να εφαρμόηουν απόλυτα με το 
αντίςτοιχο κοντάρι που κα επιλεγεί.    ( με 

δείγμα ) 

Σεμ. 15 
  

34 

Σετράγωνο δοχείο απορριμμάτων 
καταςκευαςμζνο από ανκεκτικό πλαςτικό 

με  εςωτερικό αφαιροφμενο κάδο με 
χεροφλι και μθχανιςμό ανοίγματοσ με το 

πόδι (πεντάλ), ςε διαςτάςεισ   
21Χ22Χ30cmςε  χρϊμα   γκρι ςκοφρο. 

Σεμ. 20 
  



35 

Τγρό κακαριςμοφ γενικισ χριςθσ 4 lit με 
άρωμα λεβάντα. Σο απορρυπαντικό κα είναι 
ρυκμιηόμενου αφροφ, δεν κα αφινει ίηθμα 

,να περιζχει ενεργά επιφανειοδραςτικά 
min%% ,να δίνονται οδθγίεσ χριςθσ και 
αςφάλειασ. Η ςυςκευαςία να διακζτει 
πινακίδα με οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ και 

οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 
κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Σεμ. 120 
  

36 

Τγρό κακαριςμοφ  ιςχυρό κατά των αλάτων. 
(ςε ςυςκευαςία 500 ml με αντλία. Να  
διαλφει αμζςωσ  άλατα, πουρί και τα  

υπολείμματα  ςαπουνιοφ. Η ςυςκευαςία να 
διακζτει πινακίδα με οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ 

και 
οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 

κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία. 

( με δείγμα ) 

Σεμ. 5 
  

37 

Τγρό κακαριςμοφ πιάτων (ςυςκ. 4λίτρων ) 
να περιζχει ειδικι ςφνκεςθ για να βοθκά 

τον κακαριςμό ρφπων κάκε μορφισ. Η 
ςυςκευαςία να διακζτει πινακίδα με 

οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ και 
οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 

κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία.                 ( με δείγμα 

ςε μικρι ςυςκευαςία ) 

Σεμ. 90 
  

38 

Τγρό κακαριςμοφ τηαμιϊν (  450 ml  ) : Να 
περιζχει επιφανειοδραςτικά 0,3-0,5 % 

,ειδικι ςφνκεςθ για να βοθκά τον 
κακαριςμό και να μθν αφινει κάμπωμα 
μετά το ςκοφπιςμα και το ςτζγνωμα. Η 
ςυςκευαςία να διακζτει πινακίδα με 

οδθγίεσ χριςθσ κακϊσ και 
οδθγίεσ προφφλαξθσ και αρ. άδεια 

κυκλοφορίασ του προϊόντοσ ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία.. 

Σεμ. 120 
  

39 

Τγρό ςαποφνι 500ml (ςυςκ. με αντλία) 
Παχφρευςτο διάλυμα αποτελοφμενο από 
ςυςτατικά sobium chloride, κειικό άλασ 

νατρίου, κιτρικό οξφ. 

Σεμ. 40 
  

40 

Φαράςι  χειρόσ : Από ανκεκτικό πλαςτικό  
κατάλλθλο  για  βαριά χριςθ  ςε  

εξωτερικοφσ χϊρουσ                                                           
( με δείγμα ) 

Σεμ. 5 
  

41 

Φαράςι: Πλαςτικό με κοντάρι με ανκεκτικό 
λάςτιχο ςτο άκρο του  με ενςωματωμζνο 

εργονομικό  κοντάρι  αλουμινίου  μεγάλθσ 
αντοχισ  ( με δείγμα ) 

Σεμ. 10 
  

42 
Φωτιςτικό οινόπνευμα: μπλε για γενικι 

χριςθ  ςε πλαςτικό μπουκάλι περίπου  430  
ml 

Σεμ. 20 
  



43 

Χαρτί κουηίνασ επαγγελματικό 1 kg : Χαρτί 
ρολό, λευκό του ενόσ κιλοφ, δίφυλλο ,διπλά 
ενιςχυμζνο με διάτρθςθ από λευκαςμζνο 

χθμικό πολτό ,με μεγάλθ 
απορροφθτικότθτα, που δε κα αφινει 

χνοφδι και ανκεκτικό για πολλζσ χριςεισ Θα 
είναι απορροφθτικό ςτο νερό ,το λάδι ,το 

λίποσ κ.λ.π (ςυςκευαςία  ςε  πλαςτικό 
περίβλθμα ) 

Σεμ 800 
  

44 

Χαρτί υγείασ  (βάροσ ρολοφ 130 gr  ): Χαρτί 
ρολό υγείασ μθ ανακυκλωμζνο τρίφυλλο, 

γκοφρζ από κακαρι χαρτομάηα  
Αϋποιότθτασ απαλό και απορροφθτικό 

Σεμ. 5000 
  

45 

Χειροπετςζτεσ τουαλζτασ (ςυςκευαςία 
4.000 φφλλων) : χειροπετςζτεσ  ΖΙΚ-ΖΑΚ 

λευκζσ επαγγελματικοφ τφπου. Θα πρζπει να 
είναι μαλακι και απορροφθτικι μονόφυλλθ 
από κακαρι χαρτομάηα. Διαςτάςεισ φφλλου 

περίπου 23χ25εκ.Βάροσ χαρτιοφ : 30 γρ / 
τ.μ. ±5%    ευκζσ επαγγελματικοφ 

Σεμ. 10 
  

46 
Χλωρίνθ απλι ςυςκευαςίασ  2 lit ,να 

περιζχει υποχλωριϊδεσ νάτριο  min 0,3% 
Σεμ. 50 

  

47 

Χλωρίνθ παχφρρευςτθ (ςυςκευαςία 1250 
ml) τφπου klinex- Απολυμαντικό  υγρό  με  
βάςθ  το  χλϊριο  διάλυμα υποχλωριϊδεσ 

νατρίου τφπου χλωρίνθσ ςε πλαςτικό δοχείο 
ςυςκευαςίασ Η ςυςκευαςία να διακζτει 

πινακίδα με  οδθγίεσ για τθ αραίωςθ 
τουλάχιςτον μζροσ διαλφματοσ μζρθ νεροφ 
και  χριςθ  κακϊσ  και  οδθγίεσ προφφλαξθσ 

και  αρικμό άδειασ κυκλοφορίασ του 
προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία ( με  δείγμα ) 

Σεμ. 80 
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