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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

 

Το Ψ.N.A. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. έχοντας υπόψη:   

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

5. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

6. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 3580/2007» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

9. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία». 

12. την απόφαση της υπ’ αριθ. 2358/13-12-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου, θέμα 8ο, «Νομιμοποίηση υπογραφών για το έτος 2019», 

13. την απόφαση της υπ’ αριθ. 2370/09-05-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου, θέμα 8ο, «Έγκριση πίνακα προγραμματισμού προμηθειών έτους 2019- 
Υποβολή πρακτικού αποτελεσμάτων διεξαγωγής ετήσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια υλικών καθαριότητας.», 
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14. την Απόφαση Aνάληψης Πολυετούς Yποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 10297/808847/12-07-
2019 (ΑΔΑ: Ψ8Μ4469Η27-9ΥΟ), ποσού 15.541,27 € συμπ/νου Φ.Π.Α., 

καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για 
ένα (1) έτος, με προϋπολογισμό 15.541,27 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Οι 
προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων. Προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος της ποσότητας του είδους που ζητείται από την παρούσα πρόσκληση θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς κάθε συμμετέχων οφείλει 
να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή του προσφερόμενου είδους του 
παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ. (εφόσον υπάρχει) ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης). 

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν υπόψη την αναλυτική περιγραφή του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

Ø Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.                  

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

· Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

· Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που απευθύνει τη συγκεκριμένη 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

· Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

· Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

· Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, FAX, email). 

Ø Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο 
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τμήμα 
Γραμματείας - Πρωτοκόλλου έως 08-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00’ π.μ. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφεται στον 
προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι 
(120) ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. στις 08-08-2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30΄ π.μ. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου 
θα δηλώνεται: 

1) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην 

παρούσα πρόσκληση. 

2) Εφόσον, επιλεγώ προσωρινός ανάδοχος δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία είναι απαραίτητα ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων 
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αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων βάσει των άρθρων 73 και 74 
του Ν.4412/2016, εντός είκοσι (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης: 

Ø Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές 
των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Ø Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ø Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για κύρια και επικουρική ασφάλεια. 

Ø Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

Ø Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.  

Ø Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.  

Ø Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη πτώχευσης και μη 
κήρυξης σε πτώχευση.  

Ø Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη ειδικής εκκαθάρισης και μη 
εξυγίανσης. 

Ø Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη αναγκαστικής διαχείρισης. 

Ø Εφόσον, πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Ø Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του οικονομικού φορέα ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού που αφορούν: 

· συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

· δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

· απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των  
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

· τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές  δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

· νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166),  

· παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική  νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

· την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του 
ν. 4412/2016, 

· την κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016,  

· τη σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

· την προσπάθεια να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

· την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016, 

· ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

Επικουρικά μπορείτε να ανατρέξετε στο υπ’ αριθ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και 

ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών 

κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019». 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας 
προθεσμίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως 
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη ετήσιας σύμβασης προμήθειας υλικών 
καθαριότητας. Η σύμβαση θα πρέπει να υπογραφεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση 
στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες  από τις κείμενες  
διατάξεις κυρώσεις. 

Τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη 
παραγγελία του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, 
σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Η παραλαβή και η καλή εκτέλεση της ανωτέρω 
προμήθειας θα βεβαιωθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
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Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσας 
πρόσκλησης υποβάλλονται  με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  

ü Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% 

ü Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%.  

ü Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας 

ü  Φόρος 4%  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, 
τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, 
καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς 
καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.                                 

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 
του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
(https://diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. 
(www.dromokaiteio.gr).  

 

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                                                                                                              ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ

ΑΔΑ: 95Π1469Η27-353
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ΑΔΑ: 95Π1469Η27-353



Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ

1 39224350-6 (Φαράσια) ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 1,67 € 40 53,96 € 66,91 €

2 33141621-9 (Εξοπλισμοί ακράτειας)
ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
SMALL 

ΤΕΜ 0,25 € 30 6,05 € 7,50 €

3 33141621-9 (Εξοπλισμοί ακράτειας)
ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
EXTRA LARGE 

ΤΕΜ 0,31 € 16.000 3.973,90 € 4.927,64 €

4
33771100-6 (Σερβιέτες υγείας ή 
ταμπόν)

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΤΕΜ 0,10 € 2.000 162,51 € 201,51 €

5 33711900-6 (Σαπούνι) ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΕΣ ΤΕΜ 0,43 € 500 175,85 € 218,06 €

6 39541140-9 (Σπάγκοι)
ΣΠΑΓΓΟΣ (ΣΚΟΙΝΙ-
ΝΑΫΛΟΝ) 

ΤΕΜ 2,18 € 25 43,93 € 54,48 €

7 39812400-1 (Υλικά σφουγγαρίσματος) ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΤΕΜ 0,76 € 500 307,38 € 381,15 €

8 39830000-9 (Προϊόντα καθαρισμού)
ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΤΖΑΜΙΩΝ 

ΤΕΜ 0,69 € 200 111,29 € 138,00 €

9
39831210-1 (Απορρυπαντικά 
πλυντηρίου πιάτων)

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΠΛΥΝΤ. 
(ΣΚΕΥΩΝ)

Lt 0,85 € 100 68,67 € 85,15 €

10 24311900-6 (Χλώριο) ΧΛΩΡΙΝΗ ΥΓΡΗ Lt 0,83 € 8.100 5.436,08 € 6.740,74 €

11
33711520-8 (Αφρόλουτρα σε μορφή 
ζελέ για το μπάνιο)

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ Lt 0,68 € 840 462,03 € 572,92 €

12 33711610-6 (Σαμπουάν) ΣΑΜΠΟΥΑΝ Lt 0,68 € 720 396,02 € 491,07 €

13 33711900-6 (Σαπούνι) ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ Lt 0,84 € 1.000 675,93 € 838,15 €

14
34928480-6 (Δοχεία και κάδοι 
απορριμμάτων)

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ TΩΝ 
10LT

ΤΕΜ 14,00 € 10 112,90 € 140,00 €

15
34928480-6 (Δοχεία και κάδοι 
απορριμμάτων)

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΙΝΟΧ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ TΩΝ 
20LT

ΤΕΜ 24,00 € 15 290,32 € 360,00 €

16 24452000-7 (Εντομοκτόνα) ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΥΣΚ 2,50 € 100 201,61 € 250,00 €

17
44320000-9 (Καλώδια και συναφή 
είδη)

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΤΕΜ 0,025 € 1.000 20,16 € 25,00 €

18 33711730-3 (Οδοντογλυφίδες) ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ ΣΥΣΚ 0,43 € 100 34,68 € 43,00 €

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ:
12.533,27 € 15.541,27 €

Σφουγγαρόπανα, διαστάσεων 50x50, επαγγελµατικής χρήσης, να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση και µε µεγάλη απορροφητικότητα.

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ • Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά 0,3 – 0,5 %, οργανικός διαλύτης (3%min αλκοόλη) min 6%, διάλυμα αμμωνίας Max 0,1%. • Να μην αφήνει θάμπωμα στα τζάμια μετά τοσκούπισμα και το στέγνωμα. • Να δίνονται οδηγίες 
χρήσεως και οι  οδηγίες ασφάλειας. •Συσκευασία κατά προτίμηση των 750 ml. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αγνό λευκό σαπούνι, στερεό σε πλάκα (βάρους 90 -100gr) για το πλύσιμο χεριών με ουδέτερο ph, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά συστατικά και γλυκερίνη, ελαφρώς αρωματικό. Τα δε συστατικά του στοιχεία να είναι οικολογικά και 
βιοδιασπώμενα. Να είναι δερματολογικά ελεγμένο. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Σπάγκος νάϋλον, κάθε τεµάχιο να είναι 500 γραµµάρια και να έχει µήκος περίπου 280 µέτρα.

Σερβιέτες, συσκευασία των  20-60 τεµαχίων στην οποία να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης, υποαλλεργικές και δερµατολογικά ελεγµένες, από απορροφητικό υλικό, να µην αφήνουν χνούδι, να διαθέτουν µια επιφάνεια µε αδιάβροχη 
επένδυση και αυτοκόλλητο και να έχουν ανατοµικό σχήµα.

ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ 
Tα φαράσια να είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντοχής , να είναι σε διάφορους χρωματισμούς. Να φέρουν λάστιχο στην άκρη να είναι ανθεκτικά, κατασκευασμένα από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντοχής. Να έχουν
πιστοποίηση κατά HACCP. Φαράσι από ενισχυμένο πλαστικό και ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι μεγάλης αντοχής. Να είναι μεταλλικό, ηλεκτροστατικά βαμμένο για να μην σκουριάζει, εξαιρετικής αντοχής, να
προσαρμόζεται στο φαράσι που θα επιλεγεί με το ανάλογο σπείρωμα. 

Πάνες ηλικιωµένων, µε υπεραπορροφητικό ειδικό πυρήνα, µε σύστηµα για γρήγορη και αποτελεσµατική απορρόφηση δυσάρεστων οσµών. Να διαθέτουν ειδικό κάλυµµα σε όλη την επιφάνεια, ώστε το δέρµα να παραµένει στεγνό, εσωτερικά 
τοιχώµατα που να συγκρατούν την υγρασία (ούρα – κόπρανα), αδιάβροχη εξωτερική επιφάνεια καθώς και ελαστικές πτυχές για ανατοµική και τέλεια εφαρµογή της. Με αυτοκόλλητες ταινίες που να προσφέρουν αντοχή ενώ επιπλέον να παρέχουν τη 
δυνατότητα επαναλαµβανόµενου κλεισίµατος. Να είναι απαραίτητα υποαλλεργικές και δερµατολογικά ελεγµένες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Δοχεία απορ/των με πεντάλ INOX, 10 Lit περίπου. Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας. Να διαθέτει έγκριση CE.

Σαµπουάν ενηλίκων σε µορφή παχύρρευστου υγρού. • Να είναι υποαλλεργικό. • Να έχει ουδέτερο PH. • Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, ο αριθµός ειδικής αδείας 
αρµόδιας αρχής και ο αριθµός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. • Να είναι σε µορφή παχύρρευστου υγρού σε πλαστικό µπουκάλι, τεσσάρων (4) λίτρων lt. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 
& ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Συμπυκνωμένο προϊόν, χαμηλού αφρισμού. •  Να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά με pΗ διαλύματος  2 περίπου. • Να περιέχει στη σύνθεσή του μίγμα φωσφορικού οξέως min. 30%. • Να μην αντιδρά με το απορρυπαντικό και το διαβρεκτικό. • Να 
δίνεται το κόστος συμπυκνωμένου προϊόντος, καθώς και του διαλύματος με την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση. • Να κατατεθεί η άδεια του Γ.Χ.Κ ή του Εθνικού Μητρώου Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ) . • Να αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής 
για μαγειρεία ή χώρους εστίασης. Να μην είναι διαβρωτικό για τις εσωτερικές επιφάνειες - σωληνώσεις του πλυντηρίου σκευών. Να δίδεται σε συσκευασία 10-20 lt . • Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή οδηγία 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Χλωρίνη. • Να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο min 4,2-6% και καυστικό Να min 0,5% και να περιέχει <5% λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το χλώριο. • Συσκευασία κατά προτίµηση των 2 lt. • Να φέρει την έγκριση από τον Εθνικό 
Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ) για την απολυµαντική δράση του προϊόντος και έγκριση του Γενικού Χηµείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Αφρόλουτρο ενηλίκων σε µορφή παχύρρευστου υγρού. • Να έχει ουδέτερο ph. • Να είναι υποαλλεργικό. • Να είναι σε µορφή παχύρρευστου υγρού σε πλαστικό µπουκάλι, τεσσάρων (4) λίτρων lt. • Εξωτερικά του µπουκαλιού να αναγράφονται το 
βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, ο αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής και ο αριθµός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία µιας χρήσης του ενός (1) λίτρου lt. Επισηµαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται µε σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την αποφυγή 
αποικισµού τους µε µικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. • Να έχει ουδέτερο PH και να είναι δερµατολογικά ελεγµένο. • Να περιέχει επιπρόσθετα µία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για την µη ανάπτυξη 
µικροβίων. • Να περιέχει ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. • Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρµατος. • Να µην περιέχει αλκαλικά και σαπούνι. • Να είναι άοσµο ή µε πολύ ήπιο και ευχάριστο άρωµα. • Να έχει άδεια 
σαν καλλυντικό (απαιτείται γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ.) ή σαν απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση στο Γ.Χ.Κ.) • Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά). • Κάθε συσκευασία του 1lt να 
συνοδεύεται και από αντλία για χρήση εκτός dispenser. ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Δοχεία απορ/των με πεντάλ INOX, 20 Lit περίπου. Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας. Να διαθέτει έγκριση CE.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ  Εντομοαπωθητικές ταμπλέτες για επιτοίχιες συσκευές. Σύνθεση :Pyrethrins I & II :2,30%β/β,Piperonyl Butoxide :4,02%β/β,Βοηθητικές ουσίες:90,93%β/β. Φάσμα δράσης: εντομοαπωθητικό για οικιακή χρήση . 
Καταπολέμηση κουνουπιών σε κλειστούς χώρους. Πεδίο εφαρμογής: Κατοικημένοι (εσωτερικοί )χώροι. Δόσεις:Μία ταμπλέτα είναι αρκετή για χώρο 40 κ.μ και η δράση της διαρκεί όλη τη νύχτα (8 ώρες). Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας. 
Να διαθέτει την νόμιμη έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης & Τροφίμων ή/και από άλλο δημόσιο φορέα.

Σφικτήρας πλαστικός (δεματικό- tire up), μεσαίου μεγέθους(μήκος 20cm περίπου). Σε συσκευασία 100 τεμ.

ΑΔΑ: 95Π1469Η27-353
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