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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» 

Προϋπολογισμός: χωρίς ΦΠΑ 14,844,67 € ήτοι 19.534,5 € με Φ.Π.Α 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 43049/22-10-2021 

1. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

 Υγρό καθαρισμού χεριών με ουδέτερο pH 5,5-7. 

 Με υψηλή περιεκτικότητα σε καθαριστικούς παράγοντες 15-30%, με προσθήκη βιταμινών και 
γλυκερίνης . 

 Να έχει διακριτικό άρωμα, να μην ερεθίζει τα χεριά και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. 

 Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 ( ενός ) λίτρου και να φέρει δοσομετρική  αντλία για 
αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου. 

 Να κατατεθούν τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή του μετάφραση στα ελληνικά . 

 Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας ISO 9001  και η 
εταιρεία να είναι καταχωρημένη στο CPNP. 
Τιμή λίτρου χωρίς ΦΠΑ 0,99 € και με Φ.Π.Α 1,30 € 

Ετήσια ποσότητα 1800 λίτρα, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.782 € και με Φ.Π.Α 2.340 € 

  

2. ΣΠΟΓΓΟΣ 

 Με φίμπρα αντιβακτηριακός που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του, με μεγάλη 

ανθεκτικότητα  σε καθαριστικά και απολυμαντικά. 

 Διαστάσεις 14 ( συν-πλυν 2 ) x7 ( συν-πλυν 1 ) x 3 εκατοστά. 

 Να διατίθεται σε χρωματισμούς, ανάλογα με την χρήση  

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 0,11 € και με Φ.Π.Α 0,15 € 
 
Ετήσια ποσότητα 1.200 τεμάχια , προϋπολογισμός  χωρίς ΦΠΑ 132 € με Φ.Π.Α 180€ 

 

3. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό γενικής χρήσεως με ουδέτερο  PH. ( περίπου 7 )  

 Το προϊόν να είναι οικολογικό ( ecolabel ) και να κατατεθεί πιστοποιητικό που να το 

αποδεικνύει ( επί ποινή απόρριψης ) . 

 Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα. Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση, η προτεινόμενη από τον 

κατασκευαστή δοσολογία χρήσης και το κόστος διάλυσης χρήσης . 

 Να  είναι ελαφριά αρωματισμένο, να διατίθεται σε συσκευασία 1-2 λίτρα με δοσομετρητή. 

 Να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους. 

 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας στην ελληνική 
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και το ξενόγλωσσο εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν συμφώνα με τον Κανονισμό 

ΕΚ1272/2008 CLP. 

 Eπίσης τα πιστοποιητικά διασφάλισης  ποιότητας της παραγωγού εταιρείας ISO9001 και ISO 

14001 

 Να έχει δελτία δεδομένων ασφαλείας τα οποία να κατατεθούν. 

 Να κατατεθούν το Ελληνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο. 

Τιμή λίτρου χωρίς ΦΠΑ 1,06 € και με Φ.Π.Α 1,40€ 
Ετήσια ποσότητα 1800 λίτρα, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.908 € και με Φ.Π.Α 2.520 € 

 

4. ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40(±2)x40(±2)cm 

 Να είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις . 

 Να είναι κατάλληλο για ξεσκόνισμα, έπιπλα-γραφεία μπάνιο, γυαλιστερές και λείες 

επιφάνειες, τζάμια-καθρέπτες, αφαιρώντας  δακτυλιές  και λεκέδες  

 Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό ή νωπό. 

 Να είναι μαλακό, ανθεκτικό και να μην αφήνει χνούδια . 

 Να διατίθεται σε χρωματισμούς ανάλογα με την χρήση του (κόκκινο-πράσινο-μπλέ-κίτρινο). 

 Να αντέχουν σε πλύση τουλάχιστον 90οC για τουλάχιστον 200 κύκλους πλυσίματος και σε 

χημικά προϊόντα. 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ   0,99 € και με Φ.Π.Α 1,30€ 
     Ετήσια ποσότητα 240 τεμάχια , προϋπολογισμός  χωρίς ΦΠΑ  237,6 € και με Φ.Π.Α 312 € 

 

5. ΦΑΡΑΣΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ) 

 Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό.  

 Να διαθέτουν ανθεκτικό  λάστιχο στο άκρο του. 

 Να είναι πλενόμενα 

 Με ενσωματωμένο  εργονομικό κοντάρι  μεγάλης αντοχής . 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ  0,99 € και με Φ.Π.Α 1,30€ 
Ετήσια ποσότητα 60 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  59,4 € και με Φ.Π.Α 78 € 

 

6. ΣΚΟΥΠΑ ΨΑΘΙΝΗ (ΧΟΡΤΟΥ) 

 Σκούπα κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους , 100% οικολογική, ιδιαίτερα ανθεκτική. 

Κατασκευασμένη από καλάμι baboo, με ξύλινο κοντάρι και μεταλλικό δέσιμο. 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ   2,66 € και με Φ.Π.Α 3,50€ 
Ετήσια ποσότητα 12 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  31,92 €, με Φ.Π.Α 42 € 
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7. ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΔΩΤΗ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ) 

 Σκούπα συνθετική, μαγνητική με 4 σειρές τοιχώματος και μήκος τρίχας  από 8 έως 10 

εκατοστά, ιδανική για εσωτερικούς χώρους, ελαφριά και να μην μαδάει. Διαστάσεις: 33x8 cm 

( με απόκλιση συν/πλυν 2 εκατ.)  

 Να μαζεύει τις τρίχες , τα σωματίδια και να προσαρμόζεται στο κοντάρι που θα επιλεγεί . 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ  1,14  € και με Φ.Π.Α 1,50€ 
Ετήσια ποσότητα 240 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  273,6  €, με Φ.Π.Α 360€ 

 

8. ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΙΔΩΤΟ 

 Κοντάρι μεταλλικό, βαμμένο για να μην σκουριάζει , εξαιρετικής αντοχής 

 Να προσαρμόζεται στις σκούπες οικιακής χρήσης που θα επιλέγουν . 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ  0,68   € και με Φ.Π.Α 0,90€ 
Ετήσια ποσότητα 120 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  81,60 €,  με Φ.Π.Α 108 € 

 

9. ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (80cm) 

 Να είναι μίας χρήσης λευκού χρώματος ,ειδικά εμποτισμένα να μην αφήνουν θαμπάδες . 

 Να είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση σε σύστημα σκουπίσματος 80cm.  

 Να έχουν αντιστατικές ιδιότητες για την προσέλκυση και κατακράτησης σκόνης 

 Να είναι κατάλληλα για κάθε είδους επιφάνεια . Συσκευασία των 200 τεμαχίων 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 0,08   € και με Φ.Π.Α 0,11€ 
Ετήσια ποσότητα 36000 τεμάχια, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 2.880  € και με Φ.Π.Α 3.960 € 
 

10.       ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ  

 Να έχει υποδοχές σταθεροποίησης για τα αντιστατικά πανάκια  

 Να έχει πέλμα τουλάχιστον 60cm 

 Να διαθέτουν κοντάρι που να μην  σκουριάζει  

 Να είναι μεγάλης αντοχής ώστε να ενδείκνυνται  για  τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών  

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 11,4 € και με Φ.Π.Α 15€ 
Ετήσια ποσότητα 15 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 171 € και με Φ.Π.Α 225 € 
 

11. ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1,3m (±10cm) 

 Με κεφαλή  σφικτήρα, δαγκάνα 14cm , βαρέως τύπου για επαγγελματική σφουγγαρίστρα 
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400g περίπου . 

 Να είναι υψηλής αντοχής. Κατάλληλο για την σφουγγαρίστρα που θα επιλεγεί. 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 2,05 € και με Φ.Π.Α 2,70 € 
Ετήσια ποσότητα 60 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 123 € και με Φ.Π.Α 162 € 
 

12. ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 

 Γουνάκι πλύσεως με βάση και λαβή 35 cm ( συν-πλυν 10 % ) που να διαθέτει και fibra  για τις 

δύσκολες βρωμιές για τον καθαρισμό των τζαμιών και τοίχων το οποίο να εφαρμόζει σε 

πτυσσόμενο κοντάρι. 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 3,04  € και με Φ.Π.Α 4,00€ 
Ετήσια ποσότητα 30 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  91,2 € και με Φ.Π.Α 120 € 
 

 Υαλοκαθαριστήρας με λαβή 35 cm ( συν-πλυν 10 % και ανθεκτικό λάστιχο για την 
απομάκρυνση των νερών από τα τζάμια , να είναι υψηλής αντοχής και να εφαρμόζεται σε 
πτυσσόμενο κοντάρι, να έχει λάστιχο λεπτό και ελαστικό, με απόσταση από το μέρος ώστε να 
μην προκαλούν φθορά στα τζάμια.  
Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 1,9 € και με Φ.Π.Α 2,50€ 
Ετήσια ποσότητα 10 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  19 € και με Φ.Π.Α 25 € 

 
 Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 2 μέτρων κατάλληλα προσαρμοσμένο για υποδοχή των 

προαναφερθέντων  υλικών.  
Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ  3,8 € και με Φ.Π.Α 5,00€ 

         Ετήσια ποσότητα 20 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 76 € και με Φ.Π.Α 100 € 

 

13. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΦΤΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΦΑΡΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 

ΑΝΤΟΧΗΣ (400g) 

 Να αποτελείται από χοντρό νήμα με τέσσερις κόμπους ανά κορδόνι και εξαιρετική αντοχή 

στα αλκαλικά και όξινα υγρά. 

 Να διατίθεται δε χρωματισμούς ( πράσινο –μπλε -κόκκινο ) ανάλογα με την χρήση της. 

 Να μην αφήνει  χνούδι κατά την χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα . 

 Να είναι πλενόμενη στους 90οC και ανθεκτική. Να είναι κατάλληλη για στέγνωμα σε 

στεγνωτήριο.  

 Να προσαρμόζεται σε  κοντάρι με σφικτήρα ( δαγκάνα ) πλάτους 14 cm . 

 Να είναι κατάλληλη για μάρμαρο , ξύλο , πλακάκια κεραμικά κλπ.  

 Μήκος : 74 ( συν-πλυν 5% ) cm. 

 Βάρος: 400γρ 

 Σύνθεση : >80% βαμβάκι. 

        Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 1,52 € και με Φ.Π.Α 2,00€ 
  Ετήσια ποσότητα 720 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.094,4   € και με Φ.Π.Α 1.440 € 
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14. ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

 Να είναι αλουμινίου με τελάρο για παρκετέζα των 80 εκ. 

 Να είναι κατάλληλο για την παρκετέζα που θα επιλεγεί . 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 11,4 € και με Φ.Π.Α 15,00€ 
Ετήσια ποσότητα 10 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  114  € και με Φ.Π.Α 150 € 

 

15. ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 

 Να είναι από πλαστικό διάφανου ή ημιδιάφανου χρωματισμού ώστε να φαίνονται τα 
περιεχόμενα υγρά 

 Το πλαστικό να είναι ανθεκτικότητας κατάλληλης για υποδοχή χημικών διαλυμάτων 

 Να διαθέτουν υποδοχή συστήματος ψεκασμού με ασφάλεια 

 Να διαθέτουν δοσομετρητή του όγκου με χάραξη 

 Να είναι χωρητικότητας 500-750 ml 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 1,82 € και με Φ.Π.Α 2,40€ 
Ετήσια ποσότητα 180 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 327,6  € και με Φ.Π.Α 432 € 

 

16. ΣΥΡΜΑ  ΦΟΥΣΚΕΣ  

 Να είναι ανοξείδωτο  

   Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 0,68 € και με Φ.Π.Α 0,90€ 
      Ετήσια ποσότητα 120 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 81,6 € και με Φ.Π.Α 108 € 

 

18.       ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  

 Να είναι  από σκληρό πλαστικό  

 Να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 18 λίτρων  

 Να διατίθενται σε   μπλέ και κόκκινο χρώμα  

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 5,39 € και με Φ.Π.Α 5,50€ 

Ετήσια ποσότητα 120 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  646,8 € και με Φ.Π.Α 660 € 

 

  19.    ΣΤΗΦΤΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

 Να είναι μεγάλης αντοχής  

 Να διαθέτουν λεβιέ στυψίματος  

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ  15,2 € και με Φ.Π.Α 20€ 

        Ετήσια ποσότητα  120 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  1.824  € και με Φ.Π.Α 2.400 € 
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     20.   ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ/ΔΑΠΕΔΩΝ 

 Να είναι αντοχής  

 Να διαθέτει πλαστική λαβή 

 Να διαθέτει ανταλλακτικές λεπίδες   

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ  1,09 € και με Φ.Π.Α 1,50€ 

Ετήσια ποσότητα 15 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 16,35 € και με Φ.Π.Α 22,50 € 

 

21. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΤΖΑΜΙΩΝ 

 Να είναι κατάλληλο για όλα τα τζάμια  και τις γυάλινες επιφάνειες  

 Να απομακρύνει βρωμιές ουσίες και σκόνη χωρίς να προκαλεί φθορά στα τζάμια  

 Να διαθέτει αντλία ψεκασμού  

 Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 1,29 € και με Φ.Π.Α 1,70€ 

 Ετήσια ποσότητα 480 τεμάχια , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 619,2  € και με Φ.Π.Α 816 €      

 

22.  ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ  

 Να έχει PH 1,5-2 (οξύ) 

 Να διατίθεται σε δοχείο των 4 λίτρων  

 Να περιέχει ορθοφωσφορικό 15% και φωσφορικό οξύ  

 Να περιέχει περίπου 5% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και από 5% έως κάτω του 15% 

φωσφορικές ενώσεις  

 Να έχει γνωστοποίηση στο Γ.Χ.Κ 

 Να είναι κατάλληλο για δάπεδα, μπάνια, βρύσες. 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ  1,29 € και με Φ.Π.Α 1,70€ 

Ετήσια ποσότητα 600 λίτρα , προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 774   € και με Φ.Π.Α 1.020 € 

 

23.  ΥΓΡΗ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗ ΑΥΤΟΓΥΑΛΙΣΤΗ  

 Αυτογυάλιστο υγρό, με βάση το κερί και ειδικά πολυμερή. 

 Να  προσφέρει εξαιρετική λάμψη και προστασία σε παλιά ή νέα μάρμαρα, ματ γρανίτες και 

λοιπά δάπεδα  

 Να δημιουργεί μία διάφανη μεμβράνη προστασίας και να επαναφέρει τη χαμένη λάμψη. 
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 Να είναι αντιολισθητικό, αντιστατικό και έχει ευχάριστο άρωμα 

 Να είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 

 Να είναι ιδανική για χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους, ανθεκτική σε απολυμαντικά και 

αλκοόλες. 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ  8,21  € και με Φ.Π.Α 10,80€ 

Ετήσια ποσότητα  50  λίτρα, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  410,5  € και με Φ.Π.Α 540 € 

 

 

 

 

24.  ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ  

 Να είναι συμβατές με τις σκούπες Nilfisk VP300 HEPA 

 Να είναι από υλικό δεν διαπερνούν τη σκόνη. 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ 1,67  € και με Φ.Π.Α 2,20€ 

    Ετήσια ποσότητα   120 τεμάχια, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ  200,4  € και με Φ.Π.Α 264 € 

 

25. ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ –ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ  

 Δύο κάδους μπλέ και κόκκινο χωρητικότητας τουλάχιστον 18 lt.  

 Στίφτη μεγάλης αντοχής με λεβιέ  

 Πλαίσιο για εύκολη μεταφορά  

 4 κουβαδάκια διαφορετικών χρωμάτων  

 Συρτάρια ή ράφια εναπόθεσης απορρυπαντικών και πανιών  

 Στεφάνι με καπάκι και θέση για τοποθέτηση σακούλας απορριμμάτων. 

Τιμή τεμαχίου  χωρίς ΦΠΑ  174,8   € και με Φ.Π.Α 230€ 

    Ετήσια ποσότητα  5 τεμάχια, προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 874 € και με Φ.Π.Α 1.150 € 

 


