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Δ   Ι   Α   Κ   Η   Ρ   Υ   Ξ   Η  

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια : ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Προϋπολογισμού: 38.160,97€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 16% 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ : 13 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα   

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

1.  Διακήρυξη 

      2. Παράρτημα Α (Πίνακας Ειδών) 

     3. Τεχνικές Προδιαγραφές 
                                 

1. Διακήρυξη αριθμός :      1/2016 
 

Το Γενικό  Νοσοκομείο – Kέντρο Υγείας  Λήμνου  έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.2. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 

την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 

2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007). 

1.3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-

2007). 

1.4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.6. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.7. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 

ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση 

ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 

1.8. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.9. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974), όπως ισχύει.  
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1.10. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το 

άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).  

1.11. Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα του 

άρθρου 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο 

αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005. 

1.12. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 

(παρακράτηση φόρου στο εισόδημα  από εμπορικές επιχειρήσεις). 

1.13. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).  

1.14. Της υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και 

Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 

(Φ.Ε.Κ. Β΄ 1226/17-7-2007).  

1.15. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-

2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 138/5-6-2003).  

    1.16.           Του Ν. 3981/2-3-2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

2. Τις κάτωθι αποφάσεις: 

1) Την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.6657 (ΦΕΚ 215/ΥΟΔΔ/16-4-2014) «Ορισμός μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων: α) Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» 

και β) Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου, αρμοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 

Αιγαίου.» 

2) Την αριθμ. ΔΑΑΔ 13118/11194 (ΦΕΚ 268/ΥΟΔΔ/15-5-2014) «Σύσταση Συμβουλίου Διοίκησης 

Γενικού Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας Λήμνου.» 

3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 4396/3611, απόφαση της 2
ης

  ΥΠΕ (ΦΕΚ 740/Β/14-3-2012) 

«Αρμοδιότητες των Συμβουλίων Διοίκησης των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 2
ης

 ΥΠΕ, που 

λειτουργούν με διασύνδεση» 

4)  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2753/11-2-2014 Απόφαση του Διοικητή ΓΝ Μυτιλήνης «Βοστάνειο»-ΓΝ-

ΚΥ Λήμνου για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΓΝ-ΚΥ Λήμνου 

5) Την  υπ’αριθμ. πρωτ. 1349/3-3-2016 εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με την οποία 

παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2016 η διενέργεια τακτικών διαγωνισμών βάσει τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων που εγκρίθηκαν, εγκρίνονται ή πρόκειται να εγκριθούν δυνάμει της 

παλαιάς διαδικασίας  

6) Την υπ’ αριθμ. 27409/16-7-2015 απόφαση του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Πειραιώς και Αιγαίου με θέμα «Καθορισμός Φορέα υλοποίησης, για διενέργεια διαγωνισμών για 

την προμήθεια υλικών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΠΠΥΦΥ, έτους 2014». 

7) Την αριθμ  7 /9-3-2016 θέμα 10 
ο  

Ε.Η.Δ. απόφαση  Σ.Δ.  Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ Λήμνου.  

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

     Πρόχειρο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: 

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας Διακήρυξης (Παράρτημα Α). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  13 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00μ.μ. στo  Γραφείo 

Προμηθειών  του Νοσοκομείου από την αρμόδια Επιτροπή, που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό.  
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την πιο πάνω αναγραφόμενη ημερομηνία, οπότε θα 

ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και θα γίνει η αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών 

Προσφορών. 

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στον διαγωνισμό ή 

οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. 

Διακήρυξη με τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού καθώς και συμπληρωματικές 

πληροφορίες θα δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και μέχρι 

την προηγούμενη ημέρα πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. (10 Ιουνίου 2016) 

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά το πέρας της ορισθείσας ημέρας δε θα γίνονται αποδεκτές και 

θα επιστρέφονται με έξοδα του προσφέροντος. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1
ο
 

Δικαίωμα συμμετοχής 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής : 

 Έλληνες πολίτες 

 Αλλοδαποί 

 Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

 Συνεταιρισμοί 

 Ενώσεις προμηθευτών 

 

Άρθρο 2
ο
 

Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι αλλοδαποί, τα νομικά 

πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,  οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις προμηθευτών και  αρκεί να 

πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 των Π.Δ. 173/1990 και 118/2007: «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου». 

         Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα  από: 

         1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται «Π.Δ. 118 Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Άρθρο 25 Εγγυήσεις παράγραφος 9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.» 

         2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (Α’75), στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβαν γνώση 

των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει: 

- να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο 

συμμετέχουν, 

- να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα, δεν τελούν σε κάποια 

πτώχευση  ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή 

ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση και δεν τελούν  υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση   του ν. 1892/1990 (Α’ 101) ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις ή εκκαθάρισης. 

-  Οι ως άνω δήλωση πρέπει - με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς ως απαράδεκτης - να φέρει  

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημέρας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των 

δηλώσεων αυτών από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα 

και δικαιολογητικά: 

- απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας  χρεοκοπίας. 

- πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε διαδικασία πτώχευσης ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

- πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής ) και ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

- πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται  αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 

και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, 

απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή 

του οικείου ΟΤΑ. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν μαζί με 

την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. 

 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

 

Άρθρο 3
ο
 

Εγγυήσεις 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται «Π.Δ. 118 Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Άρθρο 25 Εγγυήσεις παράγραφος 9. Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

δεν απαιτείται στον πρόχειρο διαγωνισμό.» 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 

συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το 

δικαίωμα, συνοδευμένες από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 4
ο
 

Διοικητικές προσφυγές 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού της συμμετοχής προμηθευτών σ’ αυτόν και 

της νομιμότητας διενέργειας του έως την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται  σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 15 του  ΠΔ 118/07 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 

202/Α’/19-08-05). 

2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο 

του φορέα ως εξής : 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
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Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 

λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα που διενήργησε το διαγωνισμό 

και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

β. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς την 

διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του 

διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο και εκδίδεται η σχετική 

απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. 

γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση μέσα 

σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων 

στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα τους. 

 

Άρθρο 5ο 

Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και δείγμα και όπου δεν είναι δυνατόν prospectus, και ότι 

άλλο απαιτείται στα αρμόδια γραφεία του Νοσοκομείου, ως εξής : 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται 

ευκρινώς : 

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, δηλαδή Γενικό Νοσοκομείο- Κ.Υ. Λήμνου 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω : 

1
ον

 : Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. 

2
ον

: Φάκελος με την εξωτερική ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιέχει: 

α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των προσφερόμενων ειδών ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ της διακήρυξης διαγωνισμού που 

προσφέρει, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. 

Απαραίτητη η κατάθεση αντιγράφου. 

β) ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όπως : αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, 

Τεχνικά φυλλάδια, Φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  Σε 

περίπτωση που τα Τεχνικά Στοιχεία της Προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και με τις λοιπές 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3
ον

: Φάκελος με την εξωτερική ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιέχει : 

α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των προσφερόμενων ειδών ΜΕ ΤΙΜΗ του κάθε είδους και μονάδα τιμολόγησης 

του αντίστοιχα.  Για κάθε είδος χωριστά θα αναγράφεται η τιμή του χωρίς το ΦΠΑ, δίπλα ο 

συντελεστής ΦΠΑ του είδους και η τελική τιμή μαζί με ΦΠΑ. 

β) Η ανωτέρω κατάσταση πρέπει να είναι αντίστοιχη της κατάστασης της Τεχνικής Προσφοράς, 

πρέπει δε να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.  Απαραίτητη η κατάθεση αντιγράφου. 

Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένοι και να φέρουν τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 

την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση  ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 

Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπή. 

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 

που ζητήθηκαν. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Η έναρξη 

προθεσμίας αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο  του προβλεπομένου από την παρούσα διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη 

της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, 

εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 

αποδέχεται. 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της 

προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. 

 

Άρθρο 6
ο
 

Προσφερόμενο είδος 

Στην Προσφορά πρέπει να αναφέρεται το κάθε προσφερόμενο είδος χωριστά με την ονομασία του, 

ποσότητα, την αναλυτική τεχνική του περιγραφή, την χώρα προέλευσης και κατασκευής των 

προσφερόμενων ειδών, το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν τα προσφερόμενα είδη καθώς 

και τον τόπο εγκατάστασης του για προϊόντα μη κοινοτικής προέλευσης. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Μετά την 

υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. 

Τα είδη θα πρέπει να φέρουν CE 

 

Άρθρο 7
ο 

Προσφερόμενη τιμή – Χρόνος παράδοσης 

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα είδους, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη.  Στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, τα χαρτόσημα της Σύμβασης ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη 

διακήρυξη. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

προμήθειας, για τις εφ’ άπαξ προμήθειες και ως την λήξη της σύμβασης όταν πρόκειται για τμηματικές 

προμήθειες. 

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του 

αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

Ο ΦΠΑ επί τοις % (16% ) στο οποίο υπάγεται το ζητούμενο είδος, βαρύνει το Νοσοκομείο 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 5 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας από 

το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

 

Άρθρο 8
ο
 

Αξιολόγηση προσφορών – Κατακύρωση διαγωνισμού 
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1. Ελέγχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Ανοίγονται οι τεχνικές προσφορές και αξιολογούνται μόνο οι προσφορές των οποίων τα 

δικαιολογητικά είναι αποδεκτά. 

3. Ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές των εταιριών των οποίων οι τεχνικές προσφορές 

έχουν κριθεί αποδεκτές. Οικονομικές προσφορές εταιριών των οποίων οι τεχνικές 

προσφορές δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης δεν 

ανοίγονται αλλά επιστρέφονται. 

4. Επιλέγεται η προσφορά με την χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος. 

5. Συντάσσεται Πρακτικό από την Επιτροπή Αξιολόγησης και υποβάλλεται στο Σ.Δ. του 

Νοσοκομείου προς έγκριση. 

6 Ενημερώνονται οι απορριφθέντες για τους λόγους απόρριψής τους  

        

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού οργάνου. 

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Συμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου και θα 

ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία 

θα παραμείνει στο Νοσοκομείο μέχρι της πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης καθώς και τα νόμιμα 

χαρτόσημα αυτής. 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του 

ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση 

του Σ.Δ. Νοσοκομείου, και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. 

 

Άρθρο 9
ο
 

Παράδοση – Παραλαβή 

Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνει τμηματικά το αργότερο μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες 

από την έγγραφη παραγγελία από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέσα στις αποθήκες του 

Νοσοκομείου ή στον χώρο που θα του υποδειχθεί, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα  του προμηθευτή. 

Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα  υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά περιθώρια που 

παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. 

Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή με βάση 

τις νόμιμες διαδικασίες εντός 10 ημερών από την παράδοση. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού, 

συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο και ορίζεται στον προμηθευτή εύλογο χρονικό 

διάστημα για την αντικατάστασή του. 

Αν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί ή δεν δεχθεί την αντικατάσταση η επιτροπή παραλαβής 

εισηγείται στο Σ.Δ. την επιβολή κυρώσεων και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στο 

ελεύθερο εμπόριο. Η διαφορά τιμής που τυχόν προκύψει και όποια πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον 

προμηθευτή. 

Χρόνος ισχύος σύμβασης: Ένα έτος με δικαίωμα παράτασης εκ μέρους του Νοσοκομείου μέχρι 

την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού και όχι πέραν του ενός (1) έτους 

Άρθρο 10
ο
 

Πληρωμή – Κρατήσεις 

    Η πληρωμή της αξίας του κατακυρωθέντος συμβατικού είδους θα γίνει εντός 3 μηνών με βάση 

χρηματικό ένταλμα θεωρημένο από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μετά την 

διαπίστωση της πλήρους παράδοσης, οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και καλής 
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λειτουργίας τους σύμφωνα  με τους όρους της Σύμβασης από αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου, 

και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:1,5% για Μ.Τ.Π.Υ., 

0,03% χαρτόσημο στην κράτηση του Μ.Τ.Π.Υ.  20% ΟΓΑ χαρτοσήμου, και Φόρος εισοδήματος  

4% για την προμήθεια ειδών. 

 Οι κρατήσεις επιβάλλονται με το άρθρο 7 του Ν. 2286/95. 

Στα τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής του προμηθευτή, θα γίνεται παρακράτηση δύο τοις 

εκατό(2%) επί της αξίας τους, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου 

ποσού υπέρ τρίτων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν.3580/2007). 

Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204
Α
/15-9-

2011) ύψους 0,10%, 0,003% χαρτόσημο στην κράτηση της ΕΑΑΔΗΣΥ. και 20% ΟΓΑ 

χαρτοσήμου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. 

Επίσης μεταφορικά για την παράδοση των ειδών στο Ίδρυμα,    επιβαρύνουν τους προμηθευτές. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει το Νοσοκομείο έγκαιρα και πάντως πριν την έκδοση 

τιμολογίου για τυχόν αύξηση των τιμών κάποιου είδους. 

Άρθρο 11
ο
 

Δημοσίευση – Άλλοι όροι 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  και για ανάρτηση  στους πίνακες ανακοινώσεων: 

1) Εμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών  

2) Επιμελητηρίου Λέσβου 

3) Εμπορικό Σύλλογο Λήμνου 

4) Δήμο Λήμνου 

5) Γενικού Νοσοκομείου Λήμνου 

6) Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείο στο www.limnoshospital.gr  

Και στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Λήμνου 

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προκηρύξεων του Δημοσίου Νόμοι 

και διατάξεις. 

 

 

                                                                              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α. 

                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                     

 

 

 

                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΕΛΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Είδους Εκτιμώμενη 
Ποσότητα 

1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ 5 

2 ΥΔΡΟΧΛΩΡ. ΟΞΥ 450ml 7 

3 ΑΛΑΤΙ ΑΜΑΚ/ΝΟ ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ 25 kg 6000 

4 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 58 

5 ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ  156 

6 ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧ. ΣΚΟΝΗ [ΧΕΡΙ] 8 

7  ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 15 

8 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 22 

9 ΒΙΤΕΞ ΜΕΓΑΛΑ 75 

10 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 36 

11 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ - ΑΕΡΟΣΟΛ 5 

12 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ 5 

13 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΒΙΔΩΤΑ 9 

14 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ μ.Χ. 15150 

15 ΚΥΤΙΟ ΜΟΛΥΣΜ. ΑΠΟΒΛ. 40Lt   1000 

16 ΚΥΤΙΟ ΜΟΛΥΣΜ. ΑΠΟΒΛ. 60Lt  600 

17 ΚΥΤΙΟ ΜΟΛΥΣΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 40L ΚΟΚΚΙΝΑ 500 

18 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 10kg 94 

19 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝ. ΡΟΥΧΩΝ 4lt 162 

20 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΑΣΤΑ 10 

21 ΚΕΣΕΔΕΣ (ΜΠΩΛ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ 20000 

22 ΜΠΩΛ-ΚΑΠΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣ 2000 

23 ΜΠΩΛ - ΣΚΕΥΗ ΦΕΛΙΖΟΛ μ.Χ. ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4900 

24 ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ [4LT] 139 

25 ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ 36 

26 ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ 10 

27 ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1008 

28 ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΩΝ 1338 

29 ΠΗΡΟΥΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. 2070 

30 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ (20 ΤΕΜ) 60 

31 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ [ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ] 5 

32 ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΕΣ 5 

33 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 23050 

34 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ 6550 

35 ΣΑΚΟΥΛΕΣ  ΑΠΟΡ. ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 138 

36 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΜΙΚΡΕΣ 45χ55cm 275 

37 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΓΙΓΑΣ 123 

38 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΧΕΡΙ 79,5 

39 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ 300 

40 ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ  42 

41 ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 207 

42 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 267 

43 ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 3 

44 ΣΠΙΡΤΑ 37 

45 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ (4Lt) 9 

46 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟ ΑΝΟΞ.ΕΠΙΧΡ. 84 

47 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΙΛΟ 17 

48 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΜ/ΤΙΚΕΣ (ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ) 9 

49 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 178 

50 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ   16 
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51 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (ΣΥΣΚ. 30 ΤΕΜ) 100 

52 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 12 

53  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ 5 

54 ΥΓΡΟ ΚΑΘ.ΤΖΑΜΙΩΝ 30 

55 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ  10 

56 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  (1 ΛΙΤ.) 88 

57 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ [ΧΕΡΙΩΝ] 269 

58 ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ Μ.Χ. 4880 

59 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 5 

60 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 190γρ 22 

61 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 95γρ. 205 

62 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 529 

63 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΛΛΑ 1157 

64 ΧΛΩΡΙΝΗ 289 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α Περιγραφή Είδους Τεχνικές Προδιαγραφές 
1  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 

ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ 

Όξινο οικολογικό στεγνωτικό/καθαριστικό υγρό που αποτρέπει τα υπολείμματα 
ασβεστείου για χρήση στα πλυντήρια/απολυμαντήρια σκοραμίδων του Νοσοκομείου. 
Να είναι άοσμο   να μην παράγει αφρό και να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων , 
μυκήτων και κατά των ιών  HIV-I. Να διατίθεται κατά προτίμηση σε συσκευασία των 5 
λίτρων . Τα μηχανήματα πλύσης των σκοραμίδων που διαθέτει  το Νοσοκομείο είναι 
τα εξής: 3  MHXΑΝΗMAΤΑ METTALARETINOX 

2 ΥΔΡΟΧΛΩΡ. ΟΞΥ Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15%, με διαβρωτικές ιδιότητες περιέχοντας 
υδροχλωρικό οξύ. Κατάλληλο για την λεύκανση & καθαρισμό νεροχυτών, πλακιδίων, 
νιπτήρων, λουτρών κλπ. Τοποθετημένο σε φιάλη περιεχομένου 500 gr, 
κατασκευασμένη από πλαστική ύλη ανθεκτική στα διαλύματα οξέων. 

3 ΑΛΑΤΙ ΑΝΑΚ/ΝΟ ΤΑΜΠΛΕΤΑ 
25kg 

Να είναι υψίστης καθαριότητος, σε μορφή ταμπλέτας κατάλληλο για  κάθε τύπο 
αποσκληρυντή, να εγγυάται τη μέγιστη παραγωγή άλμης σε πολύ γρήγορο χρόνο, να 
αποτρέπει το σχηματισμό πουριού στον κάδο άλατος του αποσκληρυντή καθώς και 
το βούλωμα των βαλβίδων και εγχυτήρων, να επιτυγχάνεται η μέγιστη επαφή άλατος 
και νερού με αποτέλεσμα την ολική τους διάλυση και την απουσία φαινομένου 
πετρώματος στον κάδο του αποσκληρυντή. 

4 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ Κλασικό αλουμινόχαρτο να προστατεύει αποτελεσματικά τα τρόφιμά από το 
φως και τις οσμές . Από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής και ποιότητας να 
διαθέτει το ιδανικό πάχος για να μη σκίζεται και να μην τσακίζει , να 
χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές ματ και γυαλιστερή  

 

5 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΠΙΑΤΩΝ  

Ταμπλέτες για πλυντήριο πιάτων (συσκευασία ± 30) Απορρυπαντικό αποτελεσματικό 
και για επίμονους λεκέδες όπως καφέ τσάι, εκθαμβωτικό για αστραφτερά 
αποτελέσματα, ειδικό αλάτι πλυντηρίου πιάτων, ειδική προστασία των γυαλικών από 
τη φθορά και προστασία σε μαχαιροπίρουνα  

6 ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. 
ΡΟΥΧΩΝ  

Απορρυπαντικό πλυντηρίου σε σκόνη που να διαλύεται εύκολα και πλήρως , να 
εξασφαλίζει καθαριότητα και λάμψη στα ρούχα, να περιέχει ενεργά τασιενεργά 
συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον, να μην 
περιέχει βόριο και φωσφορικά .Να είναι συσκευασμένο σε100% ανακυκλώσιμες και 
ασφαλείς για το χρήστη συσκευασίες, να μην προκαλεί φθορές στις ίνες των ρούχων, 
να πλένει αποτελεσματικά και στους 30C° ( δοσολογία 10-20 γρ./κιλό στεγνού 
ιματισμού)  , σε συσκευασία-σακούλα των 10-20 κιλών.  

7 ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧ. 
ΣΚΟΝΗ [ΧΕΡΙ] 

Για όλους του τύπους ρούχων, σε συσκευασία. Με σύνολο ενεργών συστατικών min 
11%, σαπούνι 0,8-2%, ΡΗ 9-11, φωσφορικά min 12%, πυριτικά 2-5%, υπερβορικό 
νάτριο min 15%, υγρασία 9% max. 

8 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ Απεριόριστης διάρκειας, με ρύθμιση της έντασης του αρώματος, σε πλαστική θήκη 
πλακέτα των 150 γρ περίπου. Να περιέχει αρώματα και γαλακτοματοποιητές 

9 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Φιάλες των 50-100gr 

10 ΠΑΝΙ  ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Απορροφητικό σε κλειστή συσκευασία του ενός τεμαχίου, Νο 2, διαστάσεων 23 Χ 20 
εκατ. περίπου 
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WETTEX 

11 ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Από πλαστικό ανθεκτικό , άριστης ποιότητας, κατάλληλα για ανθεκτική χρήση σε 
βαρέως τύπου εργασίες (χώροι κουζίνας και λουτρών), όλων των μεγεθών  

12 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ Οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - ελεύθερο από 
χλωροφθοράναθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, 
από τα ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας  

13 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ - 
ΑΕΡΟΣΟΛ 

Οικιακής χρήσης ΑΟΣΜΟ (το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό - ελεύθερο από 
χλωροφθοράναθρακες CFCs free) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, από τα ευρέως 
κυκλοφορούντα στην αγορά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων της Ελλάδας  

 

14 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ 
ΒΙΔΩΤΑ 

Κοντάρια μεταλλικά (όχι ανοξείδωτα), ύψους από 1,2 έως 1,40m με λεπτό κάλυμμα 
από πλαστικό Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με τις αντίστοιχες σκούπες και 
σφουγγαρίστρες  που θα επιλεγούν. 

15 ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
Μ.Χ. 

Από άθραυστο πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα,  και αντοχή σε θερμοκρασία έως 
120

ο
C  με πιστοποιητικό καταλληλότητας. Σε συσκευασία των 50 τεμαχίων 

16 ΚΥΤΙΟ ΜΟΛΥΣΜ. ΑΠΟΒΛ. 
40Lt  ΚΙΤΡΙΝΟ 

Κίτρινο Ανθεκτικοί, υδατοστεγείς περιέκτες.  Σε περίπτωση αιχμηρών αντικειμένων ο 
περιέκτης πρέπει να αποτελείται από ανθεκτικό, αδιάτρητο από αιχμηρά αντικείμενα 
μέσο, από υψηλής πυκνότητας πλαστικό. Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, 
IMDG, RID κ.λπ. 

17 ΚΥΤΙΟ ΜΟΛΥΣΜ. ΑΠΟΒΛ. 
60Lt  ΚΙΤΡΙΝΟ 

Κίτρινο Ανθεκτικοί, υδατοστεγείς περιέκτες.  Σε περίπτωση αιχμηρών αντικειμένων ο 
περιέκτης πρέπει να αποτελείται από ανθεκτικό, αδιάτρητο από αιχμηρά αντικείμενα 
μέσο, από υψηλής πυκνότητας πλαστικό. Συσκευασίες UN κατάλληλες κατά ADR, 
IMDG, RID κ.λπ. 

18 ΚΥΤΙΟ ΜΟΛΥΣΜ. 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 40L ΚΟΚΚΙΝΑ 

Κόκκινο Ανθεκτικό, υδατοστεγές δοχείο με σχετική ένδειξη Συσκευασίες UN 
κατάλληλες κατά ADR, IMDG, RID κ.λπ. 

19 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 
ΡΟΥΧΩΝ  

Πολυκαθαριστικό σε σκόνη για δύσκολους λεκέδες , με ενεργό οξυγόνο για να 
λευκαίνει και να αφαιρεί ακόμα και τους πιο δύσκολους λεκέδες, από τους 30c για όλα 
τα υφάσματα και τις επιφάνειες που πλένονται .  
Σε συσκευασίες των 5- 10Kgr 

20 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝ. 
ΡΟΥΧΩΝ  

Να περιέχει ενεργά συστατικά βιοδιασπώμενα ώστε να μην επιβαρύνει το υδάτινο 
περιβάλλον . Να συσκευάζεται σε ειδικά μελετημένες συσκευασίες ώστε να είναι 100% 
ανακυκλώσιμες και ασφαλείς για το χρήστη, να είναι φιλικό με την επιδερμίδα , 
υποαλλεργικό και να μην προκαλεί ερεθισμούς , να προσφέρει απαλότητα στα ρούχα  

 Σε συσκευασία των 4 λίτρων, με άρωμα, ενεργά συστατικά λιγότερο από 5% 
κατιονικά τασιενεργά, συντηρητικά. 

21 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΣΠΑΣΤΑ 

Καλαμάκια σπαστά από (πολυεστέρα) PET, διαμέτρου 5 χιλ. μήκους 25 εκ. , 
κατάλληλο για τρόφιμα , μιας χρήσης , μη τοξικά . Πακέτο 1000 τεμαχίων  

22 ΚΕΣΕΔΕΣ [ΜΠΩΛ] ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
Μ.Χ . 

Από κατάλληλο πλαστικό σε συσκευασίες από 50 τεμ. 

23 ΜΠΩΛ - ΚΑΠΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣ Από κατάλληλο πλαστικό σε συσκευασίες από 50 – 100 τεμ. 

24 ΜΠΩΛ - ΣΚΕΥΗ ΦΕΛΙΖΟΛ 
Μ.Χ. 

Σκεύος φελιζόλ φαγητού τριθέσιο με καπάκι και αντοχή σε θερμοκρασία έως 120
ο
C  

με πιστοποιητικό καταλληλότητας. Σε συσκευασία των 250 τεμαχίων ή Ισοδύναμο.  

25 ΝΕΡΟ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ [4LT] Σε μπιτόνια των 4 lit  

26 ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ Σε συσκευασία των 500 τεμ. 

27 ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ Σε συσκευασία των 10 τεμ. 

28 ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πάνα Ενηλίκων μιας χρήσεως με αυτοκόλλητες ταινίες, με περιφέρεια μέσης 175 εκ. 
και βάρος πάνας 145 γραμμάρια (+/-3%), απορροφητικότητα από 1.550-2.000 ml και 
συνδυασμό βάρους με SUPER ABSOLVABLE 80 γραμμαρίων περίπου για την 
πλήρη κατακράτηση των ούρων. 

29 ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΩΝ Διάφορα μεγέθη: 1)ΑΠΟ 4-9KG   2)ΑΠΟ 9-18KG                                                        

30 ΠΗΡΟΥΝΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
Μ.Χ. 

Κατάλληλα για τρόφιμα, από πολυστερίνη απλή και ενισχυμένη (μήκους 16εκ.  +/- 0,1 
εκ. & βάρους 3,6 – 3,8 γρ. περίπου), σε συσκευασία των 50 ή 100 πιρουνιών, με 
πιστοποιητικό καταλληλότητας. 

31 ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 

Από πολυστερίνη διαστάσεων 23cm, σε συσκευασία των 20 πιάτων. 

32 ΠΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 
[ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ] 

Πιγκάλ ανοιχτό εξοπλισμένο με το ανάλογο βουρτσάκι καθαρισμού, κατασκευασμένο 
από ειδική πλαστική ύλη. 

33 ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΕΣ Ποντικοπαγίδες σε μορφή κόλλας 

34 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Από άθραυστο πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, ύψους τουλάχιστον 10εκ. και αντοχή 
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ΜΕΓΑΛΑ σε θερμοκρασία έως 120
ο
C  με πιστοποιητικό καταλληλότητας. Σε συσκευασία των 50 

ποτηριών. 

35 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ Από άθραυστο πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, ύψους τουλάχιστον 10εκ. και αντοχή 
σε θερμοκρασία έως 120

ο
C  με πιστοποιητικό καταλληλότητας. Σε συσκευασία των 50 

ποτηριών. 

36 ΣΑΚΟΥΛΕΣ  ΑΠΟΡ. ΜΕ 
ΚΟΡΔΟΝΙ 

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, πάχους 10 
μικρόν,  θα έχουν σχήμα ορθογώνιο με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και 
στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία 
προορίζονται με δετικά καλωδίων (που δένουμε τις σακούλες). Πυκνότητας 0,910-
0,925 ανα G/CC αντοχή στη θραύση 170kg/cm2 

37 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΜΙΚΡΕΣ 
45χ55cm 

Σακούλες τύπου σούπερ μάρκετ διαστάσεων 30-55cm 

38 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ 
ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΓΙΓΑΣ 

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, πάχους 10 
μικρόν, θα έχουν σχήμα ορθογώνιο με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και 
στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία 
προορίζονται. Πυκνότητας 0,910-0,925 ανά G/CC αντοχή στη θραύση 170kg/cm2 

39 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΧΕΡΙ Ποιότητα πολυαιθυλενίου HDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών 
Ευρώπης  

40 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΜΕΓΑΛΕΣ 

Κατάλληλη για τρόφιμα 

41 ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ  Αρωματικό σαπούνι καθαρισμού χεριών με ουδέτερο PH ως προς αυτό της 
επιδερμίδας των χεριών , παρέχοντας αντιμικροβιακή προστασία & αποτελεσματική 
καθαριότητα. 

42 ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟ Αγνό οικολογικό σαπούνι εξαιρετικής ποιότητος, πράσινο από πυρηνέλαιο. Η φυσική 
απόχρωση του πράσινου σαπουνιού οφείλεται στο φυσικό χρώμα του πυρηνελαίου. 
Η συγκεκριμένη απόχρωση δύναται ελαφρώς να ποικίλει ανάλογα με την περιοχή 
προέλευσης του πυρηνελαίου. Σε πλάκες των 100 gr ή 125 gr. περίπου. 

43 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Σε πακέτα των 10 τμχ, κανονικού πάχους με απαλό υφασμάτινο κάλυμμα (με φτερά). 

44 ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Σκούπα βούρτσα ίσια απλή βιδωτή χωρίς κοντάρι Από πλαστικό υψηλής αντοχής, να 
μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα χωρίς να αφήνει ίχνη Θα πρέπει να 
εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 

45 ΣΠΙΡΤΑ Σε πακέτα των 50 τεμ.  

46 ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-
ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤ. 
ΠΙΑΤΩΝ (4Lt) 

Υγρό σε συσκευασία 4 lit με επιφανειδραστικές ουσίες κατάλληλο για την 
απομάκρυνση των αλάτων και των υπολειμάτων απορρυπαντικού από τα σκεύη κατά 
το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.  

47 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟ 
ΑΝΟΞ.ΕΠΙΧΡ. 

Από ανοξείδωτο σύρμα,  σε σφραγισμένη συσκευασία του ενός τεμαχίου σε σχήμα 
σπόγγου. 

48 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΨΙΛΟ Σε τεμάχια από 0,500 έως 1kgr 

49 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΜ/ΤΙΚΕΣ 
(ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ) 

Κατάλληλες για ταμπλέτες 

50 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 

 

Αντιβακτηριδιακό με ανοικτούς πόρους μεγέθους 7,5Χ11,5cm περίπου σε κλειστή 
συσκευασία του ενός τεμαχίου, με μια όψη σκληρό άλλη όψη μαλακό,  από 
πολυεθαίρα 

51 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ   Σφουγγαρίστρα απλή: από φυσικά και συνθετικά νήματα, με αντοχή στα αλκαλικά και 
όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη 
απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που 
θα επιλεγεί.  

52 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Σε συσκευασία 30 τεμαχίων 

53 ΤΟΥ-ΜΠΟ-ΦΛΟ 
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Αφρίζον προϊόν για αποχετευτικά συστήματα , που αποφράσσει από διάφορα 
υπολείμματα τους νεροχύτες , νιπτήρες κ.λ.π. και απομακρύνει τη δυσοσμία .  
Σε φακελάκια των 100gr κατά προτίμηση για χρήση με ζεστό νερό 

54 ΥΓΡΟ ΚΑΘ.ΤΖΑΜΙΩΝ Να περιέχει επιφανειοδραστικά, να περιέχει οργανικό διαλύτη , και η ειδική σύνθεσή 
του να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το 
στέγνωμα , σε συσκευασία 1 lt .Θα πρέπει να είναι διαφανές, η συσκευασία να 
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας 
κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

55 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΑΛΑΤΩΝ  

Ειδικής σύνθεσης συμπυκνωμένο άοσμο υγρό χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για τον 
καθαρισμό & αφαίρεση συσσωρευμένων αλάτων, διαλύοντας άλατα, υπολείμματα 
τσιμέντου, σκουριάς & σαπουνιού. Τιμή PH : Από 0,5 – 1. 

56 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  (1 ΛΙΤ.) 

Δοχείο των 1 lit.περίπου με κύρια βάση το τεταρτοταγές αμμώνιο, ενεργά 
επιφανειοδραστικά 3-5% min διαλύτης 4%min σαπούνι 0,8%. Να έχει ευχάριστη και 
διακριτική οσμή, Να φέρει σήμανση CE καθώς οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας 

57 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ [ΧΕΡΙΩΝ] 
 

 Να είναι υγρό, με ελαφρύ άρωμα, με ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%, μη ιονικά 
min 2%, ΡΗ 6-8, με ειδική σύνθεση για να βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε 
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μορφής (τσαι, λύπη, αίμα,καφές, αυγό κ.α.) Να δίνονται οδηγίες χρήσεως, οδηγίες 
ασφαλείας, να φέρει σήμανση CE , να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας 
που πρέπει να λαμβάνονται. 

58 ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ Μ.Χ. Απορροφητικά δύο στρωμάτων , μη αποστειρωμένο αδιάβροχο μιας χρήσης  

59 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Φαράσι πλαστικό μεσαίου μεγέθους κατασκευασμένο από πλαστική ύλη με ρύγχος 
από καουτσούκ 

60 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ 190γρ Φιαλίδιο υγραερίου 190 gr. Όλες οι συσκευές να πληρούν τις προδιαγραφές που είναι 
σύμφωνες με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396 και είναι 
πιστοποιημένες από το φορέα ΕΒΕΤΑΜ 0437.  

61 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 95γρ. Σε ρολλά των 200 (+/-5%)  διπλών  φύλλων το κάθε ρολό, σε συσκευασία των 10 ή 
12 τεμ., με νάιλον περίβλημα, από λευκασμένο χημικό πολτό με απόκλιση +/-5%. 
Καθαρό βάρος ρολού 92gr (χωρίς να υπολογίζεται το βάρος του μαδρέν) με απόκλιση 
(+/- 5%) περίπου. 

62 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό 10% με απόκλιση +/-
5%, βάρους 92 γραμμ. (+/-5%), σε μονή συσκευασία των 60 φύλλων σε πλαστικό 
πακέτο,  λευκού χρώματος, διαστάσεις φύλλου 30Χ30 εκατ. με απόκλιση+/- 5%,  ανά 
40 ή 50 πακέτα περίπου  στο χαρτοκιβώτιο. 

63 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΡΟΛΛΑ Το κάθε ρολό θα έχει βάρος 900gr περίπου (+/-5%, χωρίς να υπολογίζεται το βάρος 
του μαδρέν), γκοφρέ, από λευκασμένο χημικό πολτό. 

64 ΧΛΩΡΙΝΗ Η προσφερόμενη φιάλη (ΠΡΟΣΟΧΗ: ανθεκτική συσκευασία) θα είναι των 2 λίτρων.  
Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 5%, 100-1000ppm ελευθέρου χλωρίου. Να φέρει 
σήμανση CE καθώς και οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας 
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