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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαρισμού για την 

κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Σιβιτανιδείου Σχολής» 

 Έχοντας υπόψη : 

1.  Την  με  αριθ.  36/27-01-2021 και με  ΑΔΑΜ  :  21REQ008114932   απόφαση  της  Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκαν:

α) δαπάνη ποσού  έως  13.376,21 €   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει  τον τακτικό 

προϋπολογισμό της Σιβιτανιδείου Σχολής των οικονομικών ετών 2021 και 2022 ΚΑΕ 1381ΒΑ για την 

ανάθεση  σε  οικονομικό  φορέα  της  προμήθειας  υλικών  καθαρισμού  για  την  κάλυψη  των  ετήσιων 

αναγκών,

β) οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών καθαρισμού, όπως αυτές συντάχθηκαν από το αρμόδιο τμήμα της 

Διεύθυνσης Τεχνικού του Ιδρύματος, σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 282/8-12-2020 έγγραφο, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω απόφασης και

γ) η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με κριτήριο  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά  που  καθορίζεται  βάσει  της  τιμής  και  μετά  από  ανάρτηση  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  της 

Σιβιτανιδείου Σχολής σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών,

2.  Την  με  αριθ.  πρωτ.  1123/12-02-2021  και  με  ΑΔΑΜ  :  21REQ008143805  απόφαση  ανάληψης 

υποχρέωσης

κ α λ ο ύ ν τ α ι
 όσοι  ενδιαφερόμενοι  επιθυμούν,  να υποβάλουν οικονομική προσφορά με αντικείμενο την προμήθεια 

αναλωσίμων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό των χώρων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 

Σχολής Τεχνών και  Επαγγελμάτων για  την κάλυψη των αναγκών ενός  έτους  από την υπογραφή της 

σύμβασης και εξής. 





Η προμήθεια θα ανατεθεί σε οικονομικό/ούς φορέα/φορείς που ασκεί/ούν επαγγελματική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω  :

1. ΕΙΔΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ καθαρισμού CPV: 39830000-9

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Χαρτί υγείας επαγγελματικής χρήσης
Χαρτί υγείας επαγγελματικής χρήσης, για χρήση σε συσκευές 
όπου ξετυλίγεται εξωτερικά. Βάρος ρολού 450γρ. Χαρτί από 
100% λευκασμένο χημικό πολτό.

Τεμάχια 1200

2 Χαρτί υγείας επαγγελματικό (μικρό)
Χαρτί υγείας επαγγελματικό δίφυλλο. Καθαρό βάρος ρολού 
τουλάχιστον 140gr, φύλλα τουλάχιστον 500

Τεμάχια 4000

3 Χειροπετσέτες ΖΙΚ-ΖΑΚ 
Επαγγελματικές, 200 τεμαχίων, δίφυλλες.
Συσκευασία που προστατεύει από σκόνη και υγρασία. 
Χειροπετσέτες συσκευασίας: 200 (δίφυλλες) Χ 20 πακέτα =1 
κούτα 4000 φύλλων. Διαστάσεις χειροπετσέτας: 25x21 cm

Κουτί (των 
4.000 φύλλων)

240

4 Ρολό κουζίνας
γίγας μήκους μεγαλύτερου από 80m, και βάρους μεγαλύτερου 
από 800γρ. Έξτρα απορροφητικό και ανθεκτικό, να μην αφήνει 
χνούδι. Χαρτί από λευκασμένο χημικό πολτό.

Τεμάχια 150

5 Κρεμοσάπουνο
Υγρό καθαρισμού χεριών συσκευασίας 4 λίτρων, αρωματικό. 
Για επαγγελματική χρήση

Τεμάχια 200

6 Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων
Επαγγελματικό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, 4  λίτρα. 
Ειδικό για επαγγελματικούς   χώρους. Απλή χρήση. Μη τοξικό.

Τεμάχια 120

7 Παχύρευστο χλωροκαθαριστικό
συσκευασία τουλάχιστον 4lt, για επαγγελματική χρήση

Τεμάχια 120

8 Σακούλες σκουπιδιών γενικής χρήσης
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων 80Χ110 τεμάχιο

Τεμάχια 24000

9 Σακούλες μαύρες γραφείου - τουαλέτας ΜΙΝΙ
Σακούλες μαύρες, διάστασης: 50x55 cm, Χρώμα : μαύρο, 
νάιλον με αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο για μεγαλύτερη 
ασφάλεια. Κατάλληλο για κάδους γραφείου ,wc-τουαλέτας. 
Τιμή τεμαχίου 

Τεμάχια 48000

10 Σακούλες κήπου τουλάχιστον 90 Χ 120
Ελάχιστη διάσταση 90 Χ 120 με χαρακτηρισμό "βαρέως τύπου" 
ή "σκληρές" ή "χονδρές" (περίπου 27 σακούλες στα 5 Kgr)

Kgr 120

11 Σακούλες σκουπιδιών 80Χ105 σούπερ ενισχυμένες
για μεσαίου βάρος απορρίμματα, για κάδους εσωτερικούς 
εργαστηρίων. Συσκευασία 250 τεμάχια/κουτί.

κουτί 10

12 Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου
Γάντια μιας χρήσης από νιτρίλιο που ταιριάζουν και στα δύο 
χέρια. Ελαστικά, ενισχυμένα και   ανθεκτικά στη φθορά. Ιδανικά 
για εφαρμογές που απαιτούν συχνή αλλαγή γαντιών. 
Συσκευασία 100τμχ

κουτί 100

13 Γάντια κουζίνας 
Γάντια κουζίνας σε διάφορα μεγέθη (κατόπιν συνεννόησης με το 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2104857704)

Ζεύγος 100

14 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης
τύπου Swaz, υπερσυμπυκνωμένο, συσκευασία 4lt.

Τεμάχια 12

15 Υγρό καθαρισμού τζαμιών Τεμάχια 12





επαγγελματικό, συσκευασία 4lt
16 Υγρό καθαρισμού αλάτων 

επαγγελματικό, συσκευασία 4lt.
Τεμάχια 12

17 Πανάκι γενικού καθαρισμού
με μικροϊνες,  ελάχιστων διαστάσεων 30Χ20
Για επαγγελματική χρήση

Τεμάχια 200

18 Σπογγοπετσέτα 30Χ20
Σπογγοπετσέτα τύπου Wettex, διαστάσεων 30Χ20, για 
επαγγελματική χρήση. Συσκευασία 1 τεμαχίου

Τεμάχια 150

19 Σφουγγάρι κουζίνας
επαγγελματικό μεγάλο (ενδεικτικά 9Χ11) αντιβακτηριακό. Με 
μια πλευρά πιο σκληρή με σύρμα

Τεμάχια 100

20 Πανί παρκετέζας επαγγελματικό
(ανταλλακτικό) διαστάσεων 35 cm και 60 cm (5 τμχ των 35 cm 
και 5 τμχ των 60 cm)

Τεμάχια 10

21 Σκούπα εσωτερικών χώρων με κοντάρι
μαλακή για επαγγελματική χρήση.
Περιλαμβάνει και κοντάρι αλουμινίου μήκους 130 εκ.

Σετ 50

22 Σκούπα χόρτου με κοντάρι
για εξωτερικούς χώρους

Τεμάχια 24

23 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική
γίγας τύπου κορδόνι, χωρίς κεφαλή
Βάρος 250-350γρ. Με αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 
καθαριστικά, να μην αφήνει χνούδια στο δάπεδο.

Τεμάχια 70

24 Σφουγγαρίστρα απλή (οικιακή) με κοντάρι απορροφητική και 
ιδιαίτερα ανθεκτική, χωρίς να αφήνει χνούδι στο πάτωμα. 
Περιλαμβάνει και κοντάρι αλουμινίου μήκους 130 εκ.

Σετ 100

25 Πλαστικός κουβάς με στίφτη και 2 κάδους 15 ltr
Πλαστικός κουβάς RAM με στίφτη και 2 κάδους για καθαρό και 
ακάθαρτο νερό για οικιακή σφουγγαρίστρα
Χωρητικότητα: 15 λίτρα

Τεμάχια 10

26 Απλό φαράσι με λάστιχο Τεμάχια 5
27 Κεφαλή επαγγ. σφουγγαρίστρας με κοντάρι

Πλαστική κεφαλή βαρέως τύπου με κλιπ. Κατάλληλη για 
επαγγελματική σφουγγαρίστρα. Η κεφαλή έχει ειδική εσοχή για 
να κουμπώνει η σφουγγαρίστρα και να μην βγαίνει εύκολα. 
Περιλαμβάνει και κοντάρι αλουμινίου μήκους 130 εκ.

Σετ 10

28 Φαράσι ορθοστατικό με λάστιχο Τεμάχια 10
29 Ψεκαστήρας χειρός πλαστικός 1000ml

(όχι προπίεσης) για επαγγελματική χρήση. Με αντοχή σε 
απορρυπαντικά καθαρισμού επαγγελματικής χρήσης.

Τεμάχια 30

30 Κάδος πλαστικός αίθουσας
Καλάθι αχρήστων πλαστικό (όχι πλέγμα), χωρητικότητας 
περίπου 18lt. Χρώμα Μπλε ή Μαύρο. Παρόμοιο με αυτό που 
φαίνεται στην φωτογραφία του Παραρτήματος ΙΙΙ.

Τεμάχια 50

31 Πιγκάλ λευκό
ανοικτού τύπου, πλαστικό

Τεμάχια 50

32 Επαγγελματική συσκευή χαρτιού υγείας INOX
μεταλλική, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο (INOX-304) 
μέταλλο. Διαστάσεις περίπου (Υ x Π x Β): 26 x 25 x 12 
εκατοστά, χωρητικότητα ρολού 500 γραμμαρίων. Σε γυαλιστερή 
απόχρωση. Με κλειδαριά και σχισμή ελέγχου, το χαρτί να 
ξετυλίγεται από την κάτω μεριά.

Τεμάχια 6

33 Ξύστρα δαπέδου 15 εκατοστών επαγγελματική με κοντάρι.
Μεταλλική, προσαρμόζεται εύκολα σε κοντάρι λόγω του 
κωνικού σχήματος του λαιμού της (το κοντάρι περιλαμβάνεται). 
Πλάτος ξύστρας περίπου 150 mm. Να δέχεται ανταλλακτικές 

Τεμάχια 4





λάμες.
34 Ανταλλακτική λάμα ξύστρας δαπέδου

15 εκατοστών για το με α/α 33 εργαλείο.
Τεμάχια 8

35 Γάντια νιτριλίου 
βαμβακερά με πλήρη επικάλυψη νιτριλίου από την εσωτερική πλευρά 
της παλάμης με  προδιαγραφή CE EN388-4121

Ζεύγος 5

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικών 
ετών 2021 και 2022 ,ΚΑΕ 1381ΒΑ 

Προβλεπόμενη δαπάνη 13.376,21 €   ευρώ

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιέχει :

Α. Υπεύθυνη δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α �75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν ότι:

«1)  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας για την 

προμήθεια υλικών καθαριότητας στη Σιβιτανίδειο Σχολή  για ένα έτος ,

2) Δεν εμπίπτω σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2γ και  4 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016.

3) Είμαι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου»

Β. Πίνακα συμμόρφωσης (Παράρτημα Ι) ως προς  τις Τεχνικές Προδιαγραφές οι οποίες περιγράφονται 

στο άρθρο 1 της παρούσης.

Γ. Οικονομική προσφορά 

 Σύνταξη-Προϋποθέσεις αποδοχής οικονομικής προσφοράς:

Η  σύνταξη  της  οικονομικής  προσφοράς  θα  γίνει  με  βάση  τον  πίνακα    του  Παραρτήματος  ΙΙ   της   

παρούσης.

Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης , η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ για κάθε  

είδος, η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ για όλα τα είδη και η τελική συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ.  

Οι τιμές να δίνονται σε ευρώ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων. Μέσα στην δαπάνη θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών. 

    Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία. Να 

μην καθορίζει σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα. Να μην  θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

  Να  αναγράφεται  η  διάρκεια  ισχύος  της  (120  ημέρες).  Να αναγράφονται  τα   πλήρη  στοιχεία  του 

οικονομικού φορέα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου).

3 . ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Όλα τα έγγραφα που αποτελούν την προσφορά θα αποσταλούν  ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα ή ψηφιακά 

υπογεγραμμένα σε ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» στο 

e-mail:  diaxirish@sivitanidios.edu.gr έως  και την Παρασκευή 26/02/2021 ώρα 15.00 και με απαίτηση 

αποδεικτικού παραλαβής. Για λόγους διαφάνειας η οικονομική προσφορά θα πρέπει να σταλεί και έντυπα 

στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου (γρ.  122)  ισόγειο  του  κεντρικού  κτιρίου  της   Σιβιτανιδείου  Σχολής, 

mailto:diaxirish@sivitanidios.edu.gr




Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα, σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφεται με  κεφαλαία γράμματα η 

φράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», προς το Τμήμα Προμηθειών 

και Διαχείρισης υλικού της ΣΔΣΤΕ .

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

   Η  αξιολόγηση  των  υποβληθεισών  προσφορών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  Επιτροπή,  που  έχει 

συγκροτηθεί  με   Απόφαση  της  Γενικής  Διεύθυνσης  του  Σιβιτανιδείου  Ιδρύματος.  Θα επιλεγεί  ο 

οικονομικός φορέας που θα καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά του γίνει αποδεκτή από τεχνικής άποψης και πληροί τους 

όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

5 .ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να προσέλθει για την υπογραφή 

της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω αποδεικτικά έγγραφα:

Α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας  αρχής από το οποίο να προκύπτει  ότι  είναι  εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου. 

Β)  Νομιμοποιητικό/ά  έγγραφο/α  σύστασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησής  του (καταστατικό,  ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή του αναδόχου).

 Γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

    

6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η  προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα και μετά από γραπτό αίτημα του Τμήματος  

Διοικητικής  Μέριμνας  προς  το  τμήμα  Προμηθειών  και  Διαχείρισης  υλικού.  Τα  είδη  θα  πρέπει  να 

παραδίδονται από τον προμηθευτή στη Σιβιτανίδειο Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα  εντός 

τριών ημερών από την ειδοποίησή του. 

7. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

1. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας :2104857704 

2. Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης υλικού: 210 4857719, E-mail: x.kairi@sivitanidios.edu.gr

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα και στο ΚΗΜΔΗΣ .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ





ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝ.

ΜΕΤΡΗ

ΣΗΣ

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ
ΑΠΑΙ-
ΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/
ΑΚΡΙΒΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
ΕΙΔΟΥΣ

1 Χαρτί υγείας επαγγελματικής χρήσης
Χαρτί υγείας επαγγελματικής χρήσης, για χρήση σε 
συσκευές όπου ξετυλίγεται εξωτερικά. Βάρος 
ρολού 450γρ. Χαρτί από 100% λευκασμένο 
χημικό πολτό.

Τεμάχια 1200 ΝΑΙ

2 Χαρτί υγείας επαγγελματικό (μικρό)
Χαρτί υγείας επαγγελματικό δίφυλλο. Καθαρό 
βάρος ρολού τουλάχιστον 140gr, φύλλα 
τουλάχιστον 500

Τεμάχια 4000 ΝΑΙ

3 Χειροπετσέτες ΖΙΚ-ΖΑΚ 
Επαγγελματικές, 200 τεμαχίων, δίφυλλες.
Συσκευασία που προστατεύει από σκόνη και 
υγρασία. Χειροπετσέτες συσκευασίας: 200 
(δίφυλλες) Χ 20=1 κούτα 4000 φύλλων. Διαστάσεις 
χειροπετσέτας: 25x21 cm

Κουτί 
(των 
4.000 
φύλλων)

240 ΝΑΙ

4 Ρολό κουζίνας
γίγας μήκους μεγαλύτερου από 80m, και βάρους 
μεγαλύτερου από 800γρ. Έξτρα απορροφητικό και 
ανθεκτικό, να μην αφήνει χνούδι. Χαρτί από 
λευκασμένο χημικό πολτό.

Τεμάχια 150 ΝΑΙ

5 Κρεμοσάπουνο
Υγρό καθαρισμού χεριών συσκευασίας 4 λίτρων, 
αρωματικό. Για επαγγελματική χρήση

Τεμάχια 200 ΝΑΙ

6 Καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων
Επαγγελματικό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων, 
4  λίτρα. Ειδικό για επαγγελματικούς   χώρους. 
Απλή χρήση. Μη τοξικό.

Τεμάχια 120 ΝΑΙ

7 Παχύρευστο χλωροκαθαριστικό
συσκευασία τουλάχιστον 4lt, για επαγγελματική 
χρήση

Τεμάχια 120 ΝΑΙ

8 Σακούλες σκουπιδιών γενικής χρήσης
Πλαστική σακούλα απορριμμάτων 80Χ110 τεμάχιο

Τεμάχια 24000 ΝΑΙ

9 Σακούλες μαύρες γραφείου - τουαλέτας ΜΙΝΙ
Σακούλες μαύρες, διάστασης: 50x55 cm, Χρώμα : 
μαύρο, νάιλον με αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο 
για μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατάλληλο για κάδους 
γραφείου ,wc-τουαλέτας. Τιμή τεμαχίου 

Τεμάχια 48000 ΝΑΙ

10 Σακούλες κήπου τουλάχιστον 90 Χ 120
Ελάχιστη διάσταση 90 Χ 120 με χαρακτηρισμό 
"βαρέως τύπου" ή "σκληρές" ή "χονδρές" (περίπου 
27 σακούλες στα 5 Kgr)

Kgr 120 ΝΑΙ

11 Σακούλες σκουπιδιών 80Χ105 σούπερ 
ενισχυμένες
για μεσαίου βάρος απορρίμματα, για κάδους 
εσωτερικούς εργαστηρίων. Συσκευασία 250 
τεμάχια/κουτί.

κουτί 10 ΝΑΙ

12 Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου
Γάντια μιας χρήσης από νιτρίλιο που ταιριάζουν 
και στα δύο χέρια. Ελαστικά, ενισχυμένα και 

κουτί 100 ΝΑΙ





ανθεκτικά στη φθορά. Ιδανικά για εφαρμογές που 
απαιτούν συχνή αλλαγή γαντιών.  Συσκευασία 
100τμχ

13 Γάντια κουζίνας 
Γάντια κουζίνας σε διάφορα μεγέθη (κατόπιν 
συνεννόησης με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
2104857704)

Ζεύγος 100 ΝΑΙ

14 Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης
τύπου Swaz, υπερσυμπυκνωμένο, συσκευασία 4lt.

Τεμάχια 12 ΝΑΙ

15 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 
επαγγελματικό, συσκευασία 4lt

Τεμάχια 12 ΝΑΙ

16 Υγρό καθαρισμού αλάτων 
επαγγελματικό, συσκευασία 4lt.

Τεμάχια 12 ΝΑΙ

17 Πανάκι γενικού καθαρισμού
με μικροϊνες,  ελάχιστων διαστάσεων 30Χ20
Για επαγγελματική χρήση

Τεμάχια 200 ΝΑΙ

18 Σπογγοπετσέτα 30Χ20
Σπογγοπετσέτα τύπου Wettex, διαστάσεων 30Χ20, 
για επαγγελματική χρήση. Συσκευασία 1 τεμαχίου

Τεμάχια 150 ΝΑΙ

19 Σφουγγάρι κουζίνας
επαγγελματικό μεγάλο (ενδεικτικά 9Χ11) 
αντιβακτηριακό. Με μια πλευρά πιο σκληρή με 
σύρμα

Τεμάχια 100 ΝΑΙ

20 Πανί παρκετέζας επαγγελματικό
(ανταλλακτικό) διαστάσεων 35 cm και 60 cm (5 
τμχ των 35 cm και 5 τμχ των 60 cm)

Τεμάχια 10 ΝΑΙ

21 Σκούπα εσωτερικών χώρων με κοντάρι
μαλακή για επαγγελματική χρήση.
Περιλαμβάνει και κοντάρι αλουμινίου μήκους 130 
εκ.

Σετ 50 ΝΑΙ

22 Σκούπα χόρτου με κοντάρι
για εξωτερικούς χώρους

Τεμάχια 24 ΝΑΙ

23 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική
γίγας τύπου κορδόνι, χωρίς κεφαλή
Βάρος 250-350γρ. Με αντοχή στα αλκαλικά και 
όξινα καθαριστικά, να μην αφήνει χνούδια στο 
δάπεδο.

Τεμάχια 70 ΝΑΙ

24 Σφουγγαρίστρα απλή (οικιακή) με κοντάρι 
απορροφητική και ιδιαίτερα ανθεκτική, χωρίς να 
αφήνει χνούδι στο πάτωμα. Περιλαμβάνει και 
κοντάρι αλουμινίου μήκους 130 εκ.

Σετ 100 ΝΑΙ

25 Πλαστικός κουβάς με στίφτη και 2 κάδους 15 ltr
Πλαστικός κουβάς RAM με στίφτη και 2 κάδους 
για καθαρό και ακάθαρτο νερό για οικιακή 
σφουγγαρίστρα
Χωρητικότητα: 15 λίτρα

Τεμάχια 10 ΝΑΙ

26 Απλό φαράσι με λάστιχο Τεμάχια 5 ΝΑΙ
27 Κεφαλή επαγγ. σφουγγαρίστρας με κοντάρι

Πλαστική κεφαλή βαρέως τύπου με κλιπ. 
Κατάλληλη για επαγγελματική σφουγγαρίστρα. Η 
κεφαλή έχει ειδική εσοχή για να κουμπώνει η 
σφουγγαρίστρα και να μην βγαίνει εύκολα. 
Περιλαμβάνει και κοντάρι αλουμινίου μήκους 130 
εκ.

Σετ 10 ΝΑΙ

28 Φαράσι ορθοστατικό με λάστιχο Τεμάχια 10 ΝΑΙ
29 Ψεκαστήρας χειρός πλαστικός 1000ml

(όχι προπίεσης) για επαγγελματική χρήση. Με 
Τεμάχια 30 ΝΑΙ





αντοχή σε απορρυπαντικά καθαρισμού 
επαγγελματικής χρήσης.

30 Κάδος πλαστικός αίθουσας
Καλάθι αχρήστων πλαστικό (όχι πλέγμα), 
χωρητικότητας περίπου 18lt. Χρώμα Μπλε ή 
Μαύρο. Παρόμοιο με αυτό που  φαίνεται στην 
φωτογραφία του παραρτήματος ΙΙΙ.

Τεμάχια 50 ΝΑΙ

31 Πιγκάλ λευκό
ανοικτού τύπου, πλαστικό

Τεμάχια 50 ΝΑΙ

32 Επαγγελματική συσκευή χαρτιού υγείας INOX
μεταλλική, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
(INOX-304) μέταλλο. Διαστάσεις περίπου (Υ x Π x 
Β): 26 x 25 x 12 εκατοστά, χωρητικότητα ρολού 
500 γραμμαρίων. Σε γυαλιστερή απόχρωση. Με 
κλειδαριά και σχισμή ελέγχου, το χαρτί να 
ξετυλίγεται από την κάτω μεριά.

Τεμάχια 6 ΝΑΙ

33 Ξύστρα δαπέδου 15 εκατοστών επαγγελματική με 
κοντάρι.
Μεταλλική, προσαρμόζεται εύκολα σε κοντάρι 
λόγω του κωνικού σχήματος του λαιμού της (το 
κοντάρι περιλαμβάνεται). Πλάτος ξύστρας περίπου 
150 mm. Να δέχεται ανταλλακτικές λάμες.

Τεμάχια 4 ΝΑΙ

34 Ανταλλακτική λάμα ξύστρας δαπέδου
15 εκατοστών για το με α/α 33 εργαλείο.

Τεμάχια 8 ΝΑΙ

35 Γάντια νιτριλίου 
βαμβακερά με πλήρη επικάλυψη νιτριλίου από την 
εσωτερική πλευρά της παλάμης με  προδιαγραφή CE 
EN388-4121

Ζεύγος 5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ
Α/Α ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

 ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 Χαρτί υγείας επαγγελματικής 
χρήσης

Τεμάχια 1200

2 Χαρτί υγείας επαγγελματικό 
(μικρό)

Τεμάχια 4000

3 Χειροπετσέτες ΖΙΚ-ΖΑΚ 
20 πακέτα Χ 200 (δίφυλλες) =1 
κούτα 4000 φύλλων. 

Κουτί (των 
4.000 
φύλλων)

240

4 Ρολό κουζίνας Τεμάχια 150
5 Κρεμοσάπουνο 4 λίτρων Τεμάχια 200
6 Καθαριστικό πολλαπλών 

χρήσεων 4 λίτρων
Τεμάχια 120

7 Παχύρευστο 
Χλωροκαθαριστικό

Τεμάχια 120

8 Σακούλες σκουπιδιών γενικής 
χρήσης

Τεμάχια 24000

9 Σακούλες μαύρες γραφείου - 
τουαλέτας ΜΙΝΙ

Τεμάχια 48000

10 Σακούλες κήπου τουλάχιστον 
90 Χ 120

Kgr 120

11 Σακούλες σκουπιδιών 80Χ105 
σούπερ ενισχυμένες

κουτί 10





12 Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου
Συσκευασία 100τμχ

κουτί 100

13 Γάντια κουζίνας Ζεύγος 100
14 Υγρό καθαρισμού γενικής 

χρήσης  4lt.
Τεμάχια 12

15 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4lt Τεμάχια 12
16 Υγρό καθαρισμού αλάτων 4lt. Τεμάχια 12
17 Πανάκι γενικού καθαρισμού Τεμάχια 200
18 Σπογγοπετσέτα 30Χ20

Συσκευασία 1 τεμαχίου
Τεμάχια 150

19 Σφουγγάρι κουζίνας Τεμάχια 100
20 Πανί παρκετέζας 

επαγγελματικό  (5 τμχ των 35 
cm και 5 τμχ των 60 cm)

Τεμάχια 10

21 Σκούπα εσωτερικών χώρων με 
κοντάρι

Σετ 50

22 Σκούπα χόρτου με κοντάρι
για εξωτερικούς χώρους

Τεμάχια 24

23 Σφουγγαρίστρα 
επαγγελματική

Τεμάχια 70

24 Σφουγγαρίστρα απλή 
(οικιακή) με κοντάρι 

Σετ 100

25 Πλαστικός κουβάς με στίφτη 
και 2 κάδους 15 ltr

Τεμάχια 10

26 Απλό φαράσι με λάστιχο Τεμάχια 5
27 Κεφαλή επαγγ. 

σφουγγαρίστρας με κοντάρι
Σετ 10

28 Φαράσι ορθοστατικό με 
λάστιχο

Τεμάχια 10

29 Ψεκαστήρας χειρός πλαστικός 
1000ml

Τεμάχια 30

30 Κάδος πλαστικός αίθουσας Τεμάχια 50
31 Πιγκάλ λευκό Τεμάχια 50
32 Επαγγελματική συσκευή 

χαρτιού υγείας INOX
Τεμάχια 6

33 Ξύστρα δαπέδου 15 εκατοστών 
επαγγελματική με κοντάρι.

Τεμάχια 4

34 Ανταλλακτική λάμα ξύστρας 
δαπέδου 15 εκατοστών για το 
με α/α 33 εργαλείο.

Τεμάχια 8

35 Γάντια νιτριλίου Ζεύγος 5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φωτογραφία είδους με α/α 30
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