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Μυτιλήνη, 15/07/2019 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για καθαριστικά είδη και είδη προσωπικής υγιεινής με 
αριθμό 20/2019 
 
 
 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 
81100, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών 
προσωπικής υγιεινής στο πλαίσιο των έργων: 

 “Urgent Care for Unaccompanied Migrant Children stranded in Greece” που υλοποιείται σε 
συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) 

 “Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education for refugee and 
migrant women and children in Lesvos” που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF 

 “Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection 
in Greece” που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) 

 1η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του 
έργου: Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα 
ΑΜΚΕ για το 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5017282, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

 «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: “Λειτουργία Δομών 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2019 Δομή 
Σκρα 5”» που έχει λάβει κωδικό MIS 5041653 και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 

 «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΣΠΑ 2014-2020 
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Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019, στις 
12:00. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 
ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να 
παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 
Ρόκου Ίριδας ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. 
Μυτιλήνης - Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της 
προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά είναι απαραίτητο να 
ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή της μονάδας μέτρησης για κάθε προϊόν που 
αναφέρεται στον Πίνακα Αιτούμενων Προϊόντων, εφόσον το εκάστοτε είδος πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές της πρόσκλησης. 
 
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους Προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα ακόλουθα είδη. 
Σημείωση: οποιαδήποτε αναφορά στην εμπορική ονομασία των ειδών, σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού άλλης προσφοράς με είδη διαφορετικής εμπορικής ονομασίας. Η 
αναφορά γίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την ορθή κατανόηση των απαιτήσεων. 
Ο προσφοροδότης οφείλει να αναφέρει στην οικονομική προσφορά του τον τύπο και την εμπορική 
ονομασία (μάρκα) του προσφερόμενου είδους. 
 

Πίνακας Αιτούμενων Προϊόντων 
 

Α/Α Είδος Συσκευασία Τεχνικές Προδιαγραφές 

1 
Καθαριστικό δαπέδων και 
επιφανειών - Υγρό 

 4 - 5 L  
Υγρό δαπέδων και επιφανειών με καθαριστική και 
απολυμαντική δράση. 

2 
Καθαριστικό δαπέδων και 
επιφανειών - Υγρό 

 13 L  

3 
Καθαριστικό κατά των Αλάτων - 
Υγρό 

500 ml Παχύρρευστη σύνθεση, ιδανικό για αφαίρεση 
αλάτων, υπολειμμάτων σαπουνιού ή στιγμάτων 
νερού, χωρίς να προκαλείται φθορά στην επιφάνεια 
εφαρμογής. Να αποτρέπει τη συσσώρευση και 
επανεμφάνιση των αλάτων. 

4 
Καθαριστικό κατά των Αλάτων - 
Spray 

 750 ml  
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Α/Α Είδος Συσκευασία Τεχνικές Προδιαγραφές 

5 Λιποκαθαριστής - Spray 500 - 750 ml 

Υγρό καθαριστικό με παχύρρευστη σύνθεση για 
λίπη ή/και λάδια. Άμεση δράση, εύκολο ξέβγαλμα. 
Αποτελεσματική αφαίρεση λιπαρών λεκέδων, 
καμένων υπολειμμάτων φαγητού και λιπών. 
Κατάλληλο για εστίες, κατσαρόλες, πιάτα, 
μαχαιροπίρουνα, ανοξείδωτα, πάγκους, πλακάκια, 
απορροφητήρες, πόρτες, ανοξείδωτα, κτλ. 

6 
Χλωρίνη παχύρρευστη τύπου 
KLINEX 

 1000 ml  
Χλωρίνη με παχύρρευστη σύνθεση με ενεργό 
χλώριο. Ισχυρή απολυμαντική και προστατευτική 
δράση, προστασία από μικροοργανισμούς, 
ενίσχυση στη λεύκανση των ρούχων. 

7 
Χλωρίνη παχύρρευστη τύπου 
KLINEX 

 1250 ml  

8 
Χλωρίνη παχύρρευστη τύπου 
KLINEX 

 4 L  

9 
Αντιβακτηριδιακό 
πολυκαθαριστικό επιφανειών 
τύπου Dettol - Spray 

500 ml 

Υγρό αντιβακτηριδιακό (το βακτήριο E. Coli, ο ιός 
της γρίπης των πτηνών κ.α.) πολυκαθαριστικό 
επιφανειών. Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών 
χρήσεων για απομάκρυνση των λιπών και των 
λεκέδων. 

10 
Καθαριστικό τζαμιών και λείων 
επιφανειών - Υγρό, Οβίδα 

 500 ml  Υγρό τζαμιών και λείων επιφανειών για 
καθαριότητα χωρίς υπολείμματα για λείες και 
διαφανείς επιφάνειες χωρίς στίγματα. Με 
αμμονιαζόλ για άμεση και αποτελεσματική δράση 
έναντι των ρύπων. 

11 
Καθαριστικό τζαμιών και λείων 
επιφανειών - Υγρό, Spray 

 750 ml  

12 
Καθαριστικό τζαμιών και λείων 
επιφανειών - Υγρό 

 4 L  

13 
Αποφρακτικό σε σκόνη για ζεστό 
νερό 

100 gr 

Αποφρακτικό σε σκόνη για ζεστό νερό. Άμεση 
δράση, κατάλληλο για απόφραξη σωληνώσεων, 
εξαφάνιση δυσάρεστων οσμών, διατήρηση και 
προστασία σωληνώσεων. Να διατίθεται σε 
φακελάκι των 100 γραμμαρίων. 

14 Υδροχλωρικό οξύ  430 - 450 ml  

Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 10 - 15%. 
Καθαριστικό αλάτων και σκουριάς. Κατάλληλο για 
λεύκανση μαρμάρων, λεκανών, νεροχυτών, 
πλακακίων, νιπτήρων κ.ά. 

15 Οινόπνευμα φωτιστικό  150 - 430 ml  

Φωτιστικό οινόπνευμα μπλε 93ο. Ιδανικό για 
καθαριότητα επιφανειών εμαγιέ, όπως της 
ηλεκτρικής κουζίνας ή των πάγκων ιατρείου, και 
πλακάκια. 

16 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
ρούχων - Σκόνη 

 8 kg  
Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη. 
Ιδανικό για αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων, μη 



 

 

17 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
ρούχων - Σκόνη 

 20 kg  
αλλοίωση των ινών των ρούχων. Αποτελεσματική 
δράση και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Πλήρως 
πιστοποιημένο με όλα τα διεθνή πρότυπα 
ασφάλειας και διαχείρισης ποιότητας. 

18 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
ρούχων - Σκόνη 

 25 kg  

Α/Α Είδος Συσκευασία Τεχνικές Προδιαγραφές 

19 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
ρούχων - Υγρό 

 2 - 4 L  
Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, χωρίς 
ενεργό χλώριο. Κατάλληλο για λευκά και 
χρωματιστά ρούχα. 

20 
Απορρυπαντικό πλυντηρίου 
ρούχων για βρέφη - Υγρό 

1 - 2 L 
Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, ειδικά 
μελετημένο για την ειδική φροντίδα στο πλύσιμο 
των ρούχων των μωρών. 

21 Μαλακτικό ρούχων 1 - 2 L 
Μαλακτικό ρούχων με ευχάριστο άρωμα για απαλά 
ρούχα. 

22 
Λευκαντικό ρούχων - Σκόνη σε 
φακελάκι 

60 gr 
Λευκαντικό ρούχων σε σκόνη. Με ενισχυμένη 
σύνθεση και λευκαντικούς παράγοντες για πλήρη 
απομάκρυνση των λιπαρών λεκέδων ακόμη και σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρώντας τη λευκότητα 
και τη λάμψη των ρούχων. 

23 
Λευκαντικό ρούχων - Σκόνη σε 
φακελάκι 

120 gr 

24 Λευκαντικό ρούχων - Σκόνη 500 gr 

25 Κρεμοσάπουνο με αντλία - Υγρό  300 ml  

Υγρό κρεμοσάπουνο με αντλία για τον ήπιο 
καθαρισμό, την περιποίηση και τη φροντίδα της 
επιδερμίδας σε καθημερινή χρήση, χωρίς να 
διαταράσσεται το pH. 

26 Κρεμοσάπουνο - Υγρό  4 - 5 L  

Κρεμοσάπουνο υγρό με ήπιες αντισηπτικές 
ιδιότητες για απαλό καθαρισμό και ήπια αντισηψία 
στα χέρια. Ιδανικό για την απομάκρυνση των ρύπων 
από τα χέρια. Φιλικό προς το περιβάλλον, 
βιοαποικοδομήσιμο και πλήρως συμμορφωμένο με 
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Να διατίθεται σε 
συσκευασία 4 έως 5 λίτρων ως συμπλήρωμα 
προϊόντος σε βάση υγρού κρεμοσάπουνου. 

27 Σαμπουάν μαλλιών   250 - 350 ml  Σαμπουάν με θρεπτικές ιδιότητες για τον 
καθαρισμό, τη θρέψη και περιποίηση της τρίχας, τη 
λάμψη και την υγεία των μαλλιών. Τύπος: κανονικά 
μαλλιά. 28 Σαμπουάν μαλλιών   500 ml  

29 
Σαμπουάν και μαλακτικό 
μαλλιών 2 σε 1 τύπου Wash & Go 

 200 - 400 ml  
Συνδυασμός σαμπουάν και μαλακτικού μαλλιών για 
όλους τους τύπους μαλλιών. Ιδανικό για 
καθημερινή περιποίηση και φροντίδα των μαλλιών. 



 

 

Α/Α Είδος Συσκευασία Τεχνικές Προδιαγραφές 

30 
Σαμπουάν μαλλιών για βρέφη 0 – 
6 μηνών 

 250 - 350 ml  

Απαλό σαμπουάν για το καθημερινό λούσιμο των 
βρεφών με αντιφλογιστική και αντιερεθιστική 
δράση. Με pH συμβατό με το δάκρυ του βρέφους 
και τη φυσιολογία της βρεφικής επιδερμίδας. Με 
ελαφριά σύνθεση για να μην επιβαρύνεται το 
τριχωτό της κεφαλής. Δερματολογικά και 
οφθαλμολογικά ελεγμένο, χωρίς χρωστικές, άρωμα 
και parabens. 

31 
Σαμπουάν παιδικό τύπου 
Johnson's 

 500 ml  
Απαλό σαμπουάν για απαλά, υγιή και λαμπερά 
μαλλιά. Ιδανικό για το καθημερινό λούσιμο μωρών 
και μικρών παιδιών. Εύκολο ξέβγαλμα. 
Δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο, χωρίς 
σαπούνι και parabens. 

32 
Σαμπουάν παιδικό τύπου 
Johnson's 

 750 ml  

33 Μαλακτική κρέμα μαλλιών 175 - 270 ml 

Conditioner / μαλακτική κρέμα μαλλιών. Τύπος: 
κανονικά μαλλιά. Ιδανικό για τον καθαρισμό, την 
ενυδάτωση και τη θρέψη των μαλλιών, καθώς και 
για την επαναφορά της φυσικής τους ισορροπίας. 

34 Αφρόλουτρο 500 - 750 ml 
Κρεμώδες αφρόλουτρο για την καθαριότητα, 
ενυδάτωση και λάμψη της επιδερμίδας. 

35 Σφουγγάρι για το ντους 1 τμχ 
Σφουγγάρι για το ντους, ενδεικτικών διαστάσεων 15 
x 9 x 5 cm. Δύο όψεων, με μαλακή και σκληρή 
πλευρά απολέπισης. 

36 Οδοντόκρεμα 75 - 100 ml 
Οδοντόκρεμα για την καταπολέμηση της πλάκας 
αποτελεσματικό καθαρισμό των μεσοδόντιων 
διαστημάτων και δροσερή αναπνοή. 

37 Οδοντόβουρτσα  1 τμχ  

Οδοντόβουρτσα ενηλίκων. Τύπος: μέτρια. Κλασική, 
με εύκαμπτη κεφαλή και λαιμό για πλήρη έλεγχο 
στο καθάρισμα των δοντιών και μαλακή πρόσφυση 
στα ούλα για να μην τραυματίζονται. 

38 Αποσμητικό τύπου AXE - Spray  150 ml  

Αρωματισμένο ανδρικό αποσμητικό σώματος σε 
spray για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης 
εφίδρωσης με διάρκεια έως 48 ώρες. 
Δερματολογικά ελεγμένο, ιδανικό για την 
περιποίηση του δέρματος. 

39 Αποσμητικό - Roll on  50 ml  

Γυναικείο αποσμητικό σώματος με διακριτικό 
άρωμα για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης 
εφίδρωσης με διάρκεια έως 48 ώρες. 
Δερματολογικά ελεγμένο, ιδανικό για την 
περιποίηση του δέρματος. 



 

 

Α/Α Είδος Συσκευασία Τεχνικές Προδιαγραφές 

40 Ξυριστική λεπίδα  5 - 6 τμχ  

Ξυραφάκια μίας χρήσης για ευαίσθητη επιδερμίδα 
και κλασικό ξύρισμα. Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο 
ατσάλι, μονής ή διπλής λεπίδας, με επικάλυψη 
πολυμερούς και χρωμίου. Ειδικά σχεδιασμένη 
γεωμετρία λεπίδας για καλύτερη κάλυψη των 
γωνιών. Με σταθερή κεφαλή και μακριά λαβή για 
ευκολότερη χρήση και καλύτερο έλεγχο. 

41  Αφρός ξυρίσματος για άνδρες  200 - 250 ml  
Αφρός ξυρίσματος, με ενυδατικά συστατικά, ιδανικό 
για σκληρά γένια. Προστασία από ερεθισμούς και 
μικρά κοψίματα. 

42 Ενυδατική κρέμα σώματος 250 - 400 ml 

Κρέμα (γαλάκτωμα) σώματος με βιταμίνες για 
βαθιά ενυδάτωση για υγιές και λαμπερό σώμα. Με 
ελαφριά, μη λιπαρή, σύνθεση για άμεση 
απορρόφηση από την επιδερμίδα. Σε εύχρηστη 
συσκευασία με αντλία. 

43 Ζελέ μαλλιών  250 ml  
Gel μαλλιών σε βαζάκι. Τύπος: πολύ δυνατό 
κράτημα. Γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να κολλάει ή να 
αφήνει κατάλοιπα. 

44 Χτένα 1 τμχ 

Χτένα ανδρική, με λεπτά και μεσαίου μεγέθους 
δόντια, ενδεικτικών διαστάσεων 20 x 4.5 cm. 
Ιδανική για λεπτές έως κανονικές και κυματοειδείς 
μορφές τρίχας. Αντιστατική. 

45 Μπατονέτες  100 τμχ  

Μπατονέτες για την καθημερινή φροντίδα και 
περιποίηση των ώτων. Απαλές και απορροφητικές. 
Από 100% καθαρό, υδρόφιλο βαμβάκι. Με 
εύκαμπτο στέλεχος και σταθερά άκρα που δεν 
ξεφτίζουν και δεν αφήνουν χνούδια. Να διατίθενται 
σε πρακτική συσκευασία. 

46 Βαμβάκι  70 gr  

Βαμβάκι από 100% φυσικές ίνες βαμβακιού, 
υδρόφιλο, φαρμακευτικό, λευκό, άοσμο, απαλό και 
ανθεκτικό στη χρήση. Να διατίθεται αναδιπλούμενο 
σε ανθεκτική πλαστική συσκευασία για απόλυτη 
ασφάλεια κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. 

47 Βρεφικές πάνες Νο 1  25 - 30 τμχ  

Βρεφικές πάνες. Άνετες στην κίνηση του μωρού, 
extra απορροφητικές για έως και 12 ώρες 
στεγνότητας και με ελαστικά πλαϊνά χωρίς 
διαρροές. 

48 Βρεφικές πάνες Νο 2  25 - 30 τμχ  

49 Βρεφικές πάνες Νο 3  25 - 30 τμχ  

50 Βρεφικές πάνες Νο 4  25 - 30 τμχ  

51 Βρεφικές πάνες Νο 5  25 - 30 τμχ  

52 Βρεφικές πάνες Νο 6  25 - 30 τμχ  



 

 

Α/Α Είδος Συσκευασία Τεχνικές Προδιαγραφές 

53 Πάνες ενηλίκων ακράτειας  M  Πάνες ακράτειας ανατομικές, κατάλληλες για 
άνδρες και γυναίκες. Προστασία, σταθερότητα και 
ευκολία στην εφαρμογή και άνεση στις κινήσεις. 
Απορροφητικές και με προστατευτικά τοιχώματα 
για την πρόληψη τυχόν διαρροών. Να διατίθεται 
συσκευασία 16 έως 25 τεμαχίων. 

54 Πάνες ενηλίκων ακράτειας  L  

55 Πάνες ενηλίκων ακράτειας  XL  

56 Υποσέντονα 15 τμχ 

Υποσέντονα διαστάσεων 60 x 90 cm. Με επένδυση 
από μη υφασμένο υλικό υφασμάτινης υφής που 
καλύπτει όλη την επιφάνεια του υποσέντονου μέχρι 
και το περίγραμμα από αδιάβροχη και 
αντιολισθητική μεμβράνη. Με απορροφητικό 
πυρήνα για επιπλέον προστασία των κλινών επί της 
ακράτειας ενηλίκων, αλλά και ασθενών. 
Δερματολογικά ελεγμένα. 

57 Σερβιέτες Normal 10 τμχ 

Σερβιέτες. Τύπος: Normal για κανονική ροή. Απαλή 
λεπτή βαμβακερή σερβιέτα με φτερά προστασίας 
και απορροφητικό υλικό στο εσωτερικό της και 
κόκκους που απορροφούν το υγρό και το 
μετατρέπουν σε gel για 100% προστασία.  

58 Σερβιέτες Super 10 τμχ 

Σερβιέτες μεγάλου μήκους. Τύπος: Super για έντονη 
ροή. Απαλή λεπτή βαμβακερή σερβιέτα με φτερά 
προστασίας και απορροφητικό υλικό στο εσωτερικό 
της που διαχέουν την υγρασία κατά μήκος της 
σερβιέτας. 

59 
Βρεφικό λάδι για μασάζ τύπου 
Johnson's Baby Oil 

300 ml 
Βρεφικό λάδι για μασάζ για ασφαλή, ήπια και 
απαλή επιδερμίδα. Υποαλλεργικό και 
δερματολογικά ελεγμένο. 

60 Πούδρα για βρέφη 150 gr 

Ταλκ σε πούδρα με φυσικά απαλή σύνθεση και 
απαλό άρωμα χωρίς πρόσθετες χημικές ουσίες. Με 
διακριτικό άρωμα, χωρίς χημικά στοιχεία 
χρωματικής φύσης ή συντηρητικών. 

61 Χαρτί υγείας 8 τμχ 

Χαρτί υγείας (λευκασμένος χημικός πολτός) με ή 
χωρίς σχέδιο, 2 φύλλων των 120 γραμμαρίων ή 3 
φύλλων των 145 γραμμαρίων, 26 m ή 45 m 
αντίστοιχα. Απαλό και ανθεκτικό. Να διατίθεται σε 
συσκευασία των 8 ρολών. 
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62 Μωρομάντιλα  120 τμχ  

Μωρομάντιλα για τη φροντίδα της ευαίσθητης 
επιδερμίδας του μωρού. Με απαλή σύνθεση, 
αντισηπτικές, αντιφλεγμονώδεις και επουλωτικές 
ιδιότητες που προστατεύουν από εξανθήματα και 
συγκάματα. Με ουδέτερο pH, χωρίς Parabens. 
Δερματολογικά ελεγμένο και πιστοποιημένο. Να 
διατίθενται σε πακέτο με σταθερό καπάκι 
ασφαλείας ή σε "έξυπνη" συσκευασία (άνοιξε-
κλείσε) για τη διατήρηση της υγρασίας του μετά το 
άνοιγμα της συσκευασίας. Να περιέχει αζουλένιο 
για τον καθαρισμό των πόρων. 

63 Απορρυπαντικό πιάτων - Υγρό  500 - 750 ml  Υγρό απορρυπαντικό πιάτων με συμπυκνωμένη 
σύνθεση. Αποτελεσματικό ενάντια στα λίπη. 64 Απορρυπαντικό πιάτων - Υγρό  4 L  

65 Αλουμινόχαρτο  7 - 10 m  

Αλουμινόχαρτο για ευκολία ή/και προστασία του 
φαγητού κατά το μαγείρεμα, τη μεταφορά ή την 
αποθήκευσή του. Προστασία των τροφίμων από το 
φως και τις οσμές. Κατάλληλο για χρήση σε 
κατάψυξη και στο φούρνο σε θερμοκρασίες μέχρι 
200°C. 

66 Μεμβράνη 15 - 30 m 

Διαφανής ελαστική μεμβράνη τροφίμων. 
Αεροστεγές κλείσιμο σε στεγνές επιφάνειες. Ιδανική 
για τη διατήρηση και προστασία των τροφίμων, τη 
συντήρησή τους μέσα και έξω από το ψυγείο. 
Κατάλληλη για χρήση στην κατάψυξη σε 
θερμοκρασίες έως -30°C. Κατάλληλη για επαφή με 
όλα τα τρόφιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Ε.Ε. 

67 
Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος / 
Λαδόκολλα 

10 - 15 m 

Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Κατάλληλο για 
χρήση στο φούρνο σε θερμοκρασίες μέχρι 200οC. 
Κατάλληλο για μαγείρεμα ή κάλυψη φαγητού για 
όλα τα τρόφιμα. Πιστοποιημένο με διεθνείς 
προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και αντοχής. 

68 
Σκεύος αλουμινίου / Φόρμα 
αλουμινίου μίας χρήσης 

100 τμχ 
Σκεύος αλουμινίου μεσαίου μεγέθους με καπάκι 
μιας χρήσης. Κατάλληλο για χρήση στο ψυγείο, την 
κατάψυξη και το φούρνο χωρίς αλλοιώσεις. 

69 Ταψάκι αλουμινίου μίας χρήσης 100 τμχ 

Ταψί αλουμινίου μεγάλου μεγέθους. Ενδεικτικές 
διαστάσεις (Μ x B x Y): 31.6 x 21.6 x 0.43 cm. 
Κατάλληλο για χρήση στο ψυγείο, την κατάψυξη και 
το φούρνο χωρίς αλλοιώσεις. 
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70 Σπόγγος καθαρισμού με φίμπρα  1 τμχ  

Σφουγγάρι πιάτων με μαλακή φίμπρα. Ανθεκτικό. 
Ιδανικό και για ευαίσθητες επιφάνειες (π.χ. λείες 
ανοξείδωτες, σμάλτο, αλουμίνιο) για την αποφυγή 
χαράξεων και σημαδιών. 

71 Σύρμα φωλιά  1 τμχ  

Σύρμα φωλιά σπιράλ χονδρό, 35 - 40 gr. Πλεκτό 
συρματοσφουγγαράκι για κολλημένα και καμένα 
λίπη, σπιράλ ανοξείδωτο, χωρίς να χαράσσει ή να 
σκουριάζει. 

72 
Σπογγοπετσέτα (τύπου Wettex) - 
Ρολό 

14 m 

Απορροφητική σπογγοπετσέτα, ανθεκτική, σε 
μορφή ρολού, με περφορέ (προκαθορισμένες 
διατρήσεις για εύκολο κόψιμο). Ιδανικό για χρήση 
στην κουζίνα, τους χώρους υγιεινής κλπ. 

73 Γάντια κουζίνας latex  S, M, L  

Γάντια κουζίνας από λεπτό latex για μεγαλύτερη 
αίσθηση αφής, με επένδυση από 100 % βαμβάκι για 
εύκολη εφαρμογή / με εσωτερική χλωρίωση για τη 
μείωση των πρωτεϊνών του latex. Άνετο, ιδανικό για 
προστασία κατά τη διάρκεια των καθαριστικών 
εργασιών, ανθεκτικό στα σκισίματα.  Να διατίθεται 
σε συσκευασία 2 τεμαχίων. 

74 Χαρτί κουζίνας 800 - 1000 gr 
Χαρτί κουζίνας, δίφυλλο. Απορροφητικό και 
ανθεκτικό χωρίς χνούδι. 

75 Ποτήρια νερού μίας χρήσης  50 τμχ  
Ποτήρι μίας χρήσης, πλαστικό, διαφανές ή 
κρεμώδες, 250 ml. Κατάλληλο για ελαφριά κρύα 
ροφήματα, νερό, χυμό, αναψυκτικό. 

76 Πιάτα μίας χρήσης  50 τμχ  
Πιάτο μίας χρήσης, λεπτό εύκαμπτο πλαστικό PS, 
λευκό, 26 cm. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. 
Διάμετρος πιάτου 20 - 25 cm. 

77 Κουταλάκια μίας χρήσης 100 τμχ 
Πλαστικά κουταλάκια μίας χρήσης, 9 cm. Κατάλληλο 
για επαφή με τρόφιμα. 

78 Πιρούνια μίας χρήσης 100 τμχ 
Πιρούνι μίας χρήσης, πλαστικό, λευκό, 16 cm. 
Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. 

79 Καλαμάκια 1000 τμχ 
Καλαμάκια αναλώσιμα, σπαστά. Κατάλληλα για όλα 
τα ροφήματα. Διαστάσεις 24 cm x 5 mm. 

80 Καλαμάκια σε σελοφάν 1000 τμχ 

Καλαμάκια αναλώσιμα, σπαστά, συσκευασμένα 
ξεχωριστά (ένα - ένα) σε ατομικό σελοφάν. 
Κατάλληλα για όλα τα ροφήματα. Διαστάσεις 24 cm 
x 5 mm. 
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81 Παγοκυψέλες μίας χρήσης 10 τμχ 

Παγοκυψέλες μιας χρήσης. Ιδανικές για να 
διατηρούνται τα παγάκια καθαρά και χωρίς 
μυρωδιές. Υλικό κατασκευής κατάλληλο για επαφή 
με όλα τα τρόφιμα. Σύμφωνο με τις προδιαγραφές 
της Ε.Ε. 

82 Οδοντογλυφίδες 1000 τμχ 
Ξύλινες οδοντογλυφίδες, διπλής όψης, χύμα, σε 
χάρτινο κουτί. 

83 Μπαλόνια 100 τμχ 
Μπαλόνια, 20 - 25 cm. Ποικιλία χρωμάτων. Από 
φυσικό λατέξ αρίστης ποιότητας. 

84 Kεράκια γενεθλίων 8 - 10 τμχ Κεράκια γενεθλίων με βάσεις, λευκά, unisex. 

85 Χαρτοπετσέτες πολυτελείας  100 τμχ  
Χαρτοπετσέτες πολυτελείας διαστάσεων 20x20cm. 
Μονόχρωμες ή πολύχρωμες χαρτοπετσέτες. Να 
διατίθεται σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

86 Κουτί ζαχαροπλαστείου 1 τμχ 

Κουτί αρτοποιείου - ζαχαροπλαστείου με 
επικάλυψη αλουμινίου, διαστάσεων  40 x 40 x 8 cm. 
Κατάλληλο για τη μεταφορά αρτοσκευασμάτων και 
γλυκών. Υψηλής ποιότητας, εύκολο στη 
συναρμολόγηση. 

87 Σκούπα 1 τμχ 
Σκούπα με πλαστική τρίχα προσαρμοζόμενη σε 
χονδρό σπείρωμα. 

88 Σφουγγαρίστρα 1 τμχ 
Σφουγγαρίστρα βετέξ, βιδωτή, προσαρμοζόμενη σε 
χονδρό σπείρωμα. Ανθεκτική και απορροφητική. 

89 Σφουγγαρίστρα GIGAS 1 τμχ 
Σφουγγαρίστρα βετέξ υπεργίγας με πυκνές, μακριές 
λωρίδες, βιδωτή, προσαρμοζόμενη σε χονδρό 
σπείρωμα. Ανθεκτική και απορροφητική. 

90 
Κοντάρι σκούπας / 
σφουγγαρίστρας 

1 τμχ 
Κοντάρι σκούπας / σφουγγαρίστρας,  με σπείρωμα 
χονδρό, διαστάσεις: 1.20 - 1.30 cm, μεταλλικό, 
επενδεδυμένο. 

91 
Κουβάς σφουγγαρίσματος με 
στίφτη 

1 τμχ 
Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός με στίφτη. 
Χωρητικότητα κουβά: 14 - 20 L. 

92 Φαράσι 1 τμχ 
Φαράσι, πλαστικό, με λάστιχο. Ιδανικό για τη 
συλλογή και συγκράτηση των λεπτών ρύπων και της 
σκόνης . 

93 Φαράσι ορθοστατικό 1 τμχ 
Φαράσι, πλαστικό, με λάστιχο, με εργονομική λαβή 
για άνεση στο σκούπισμα. Κοντάρι βιδωτό. 
Ενδεικτικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 24 x 25 x 78 cm. 

94 Εντομοκτόνο - Spray  300 ml  
Εντομοκτόνο σε spray για άμεση καταπολέμηση 
ιπτάμενων (κουνούπια, μύγες, σκόροι κ.α.)  και 
ερπόντων εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια κ.α.). 
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95 Φιδάκι εντομοαπωθητικό 10 τμχ 
Φιδάκι εντομοαπωθητικό σιτρονέλας. Να διατίθεται 
συσκευασία τουλάχιστον 10 τεμαχίων. 

96 
Εντομοαπωθητική συσκευή για 
χρήση υγρού 

1 τμχ 
Εντομοαπωθητική συσκευή με τη χρήση υγρού 
ανταλλακτικού για κουνούπια και σκνίπες που 
τοποθετείται στην πρίζα. 

97 
Εντομοαπωθητική συσκευή για 
χρήση ταμπλέτας 

1 τμχ 
Εντομοαπωθητική συσκευή για χρήση ταμπλέτας 
για κουνούπια, σκνίπες και κουνούπι τίγρη,  
τοποθετείται στην πρίζα. 

98 
Ανταλλακτικό εντομοαπωθητικής 
συσκευής - Υγρό 

60 νύχτες (36 
mL) 

Άοσμο ή με διακριτικό άρωμα εντομοαπωθητικό 
υγρό για κουνούπια και σκνίπες με διάρκεια χρήσης 
τις 60 νύχτες (8 ώρες ανά νύχτα), για ένα χώρο 
περίπου 40 m3. Τοποθετείται στην κατάλληλη 
εντομοαπωθητική συσκευή. 

99 Εντομοαπωθητικές ταμπλέτες 10 τμχ 

Εντομοαπωθητικά πλακίδια των 10 gr, με διακριτικό 
άρωμα, για την αντίστοιχη ηλεκτρική 
εντομοαπωθητική συσκευή. Να διατίθεται 
συσκευασία τουλάχιστον 10 πλακιδίων. 

100 Σχοινί απλώματος ρούχων 10 - 20 m 
Σχοινί απλώματος ρούχων, συρμάτινο, 
επικαλυμμένο με ανθεκτικό πλαστικό. 

101 Μανταλάκια  24 τμχ  
Μανταλάκια πλαστικά για το άπλωμα των ρούχων, 
με ανοξείδωτο ελατήριο. 

102 Λεκάνη πολλαπλών χρήσεων 1 τμχ 

Λεκάνη πολλαπλών χρήσεων (για το μπάνιο, το 
άπλωμα των ρούχων ή την κουζίνα), στρογγυλή, 
από ανθεκτικό πλαστικό. Με ένδειξη 
καταλληλότητας τροφίμων. Ενδεικτικές διαστάσεις 
37 x 15 cm, χωρητικότητας 10 L. 

103 
Σακουλάκια απορριμμάτων - 
Ρολό 

 15 - 20 τμχ  

Σακουλάκια απορριμμάτων γραφείου ή W.C., 
άοσμα ή με ελαφρύ άρωμα, σε ρολό. Από 100% 
χαρτοπλάστ με ενδεικτικές διαστάσεις 48 x 50 cm ή 
45 x 55 xm. 

104 
Σακούλες απορριμμάτων με 
κορδόνι - Ρολό 

 10 τμχ  

Σακούλες απορριμμάτων με κορδόνι, άοσμες ή με 
ελαφρύ άρωμα, σε ρολό, διαστάσεων 70 x 95 cm. 
Ανθεκτικές. Κατάλληλες για οικιακούς και 
επαγγελματικούς κάδος. 

105 Σακούλες πολυαιθυλενίου  1 kg  

Σακούλες πολυαιθυλενίου γενικής χρήσης, 
διαστάσεων 20 x 30 cm. Διαφανείς, ανθεκτικές, 
κατασκευασμένες από αδρανές πολυαιθυλένιο. 
Κατάλληλες για τρόφιμα, ρούχα, αποθήκευση, 
φύλαξη, κ.λπ. 
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106 Σακουλές μαύρες βαρέως τύπου  1 kg  
Σακούλες απορριμμάτων βαρέως τύπου, 
διαστάσεων 105 x 120 cm. Ανθεκτικές, χονδρές, 
χρώματος μαύρου. 

107 Σακούλες φανέλα  1 kg  

Σακούλες φανέλα. Λεπτές πλαστικές σακούλες, 
χωρίς να επιβαρύνονται με το περιβαλλοντικό 
τέλος. Διαστάσεις (Π x Υ): 27 x 54 cm με πιέτα 18 
cm. 

108 
Σακούλες τροφίμων τύπου 
Polybag 

 25 τμχ  

Σακούλες τροφίμων τύπου Polybag, διαφανείς, 
εύχρηστες και πρακτικές. Κατάλληλες για την 
αποθήκευση τροφίμων. Ενδεικτικές διαστάσεις 24 x 
35 cm. 

109 Γάντια νιτριλίου  100 τμχ  

Γάντια από 100% νιτρίλιο, ενισχυμένα, μη 
αποστειρωμένα, μιας χρήσης, αμφιδέξια, χωρίς 
ραφές. Να μην περιέχουν latex. Κατάλληλα για 
εργαζομένους που απασχολούνται σε χώρους 
παρασκευής τροφίμων, επεξεργασίας κρεάτων, 
ιατρικών εργαστηρίων, συνεργεία καθαρισμού κ.α. 
Να διατίθενται σε M - L - XL. 

110 
Μάσκες τύπου χειρουργείου με 
λάστιχο 

50 τμχ 

Μάσκες τύπου χειρουργείου από υποαλλεργικό non 
woven υλικό, με πτυχώσεις τριών (3) στρωμάτων, 
με περιμετρικό λάστιχο για καλύτερη εφαρμογή. 
Ιδανικό για κάλυψη και ασφάλεια του στόματος και 
της μύτης. 

 
Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 
ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του Προμηθευτή, τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και 
την ισχύ της προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή» και 
«περιγραφή» του κάθε είδους (η τιμή αφορά στην αξία της μονάδας μέτρησης 
συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α. και η περιγραφή αφορά στις προδιαγραφές και την 
εμπορική ονομασία του προϊόντος). 
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά ο 
Προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να επιστρέψει τα χρήματα. Επίσης, 
αν για οποιοδήποτε λόγο το προϊόν δεν καλύπτει τις ανάγκες της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η τελευταία 
διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής της αγοράς εντός δέκα (10) ημερών, αρκεί το προϊόν να είναι εντός 
της αρχικής του συσκευασίας, στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε ο εκπρόσωπος 
της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος 
(καρτελάκια, αυτοκόλλητα κ.α.). 
 



 

 

Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η προμήθεια των ειδών ορίζεται για το διάστημα από τη 
σύναψη Σύμβασης μέχρι και τις 31/12/2019. Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά 
και κατόπιν συνεννόησης με τον Προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, εάν τα είδη δεν είναι 
ετοιμοπαράδοτα πρέπει να μπορούν να παραδοθούν στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός δύο (2) 
εργάσιμων ημερών από την ημέρα δήλωσης της ανάγκης στον Προμηθευτή.  Η παράδοση των ειδών 
θα γίνεται στη διεύθυνση 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη.  
 
Προϋπολογιζόμενο μηνιαίο κόστος προμήθειας: Το συνολικό μηνιαίο προϋπολογιζόμενο κόστος για 
την προμήθεια καθαριστικών και ειδών προσωπικής υγιεινής, ανέρχεται σε περίπου 2.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%. Το μηνιαίο κόστος που σημειώνεται είναι ενδεικτικό και δεν 
είναι απόλυτο και δεσμευτικό για την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος μονάδας μέτρησης προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ (€) 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων. Σε 
περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά. 

 Περιγραφή προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας της προσφερόμενης 
συσκευασίας, καθώς και της εμπορικής ονομασίας του προσφερόμενου προϊόντος. 

 
Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 Από πλευράς των Προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων 
για τυχόν ανοιγμένες ή αλλοιωμένες συσκευασίες προϊόντων. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να 
παραδίδονται σε καθαρές συσκευασίες, οι οποίες δε φέρουν χτυπήματα, σκισίματα ή διαφόρου 
είδους παραμόρφωση ή υγρασία. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 
δεν επιβεβαιώσει το άθικτο της εξωτερικής συσκευασίας και ειδικώς στην περίπτωση που κάποιο 
κιβώτιο παραδοθεί κατεστραμμένο, σχισμένο ή ανοιγμένο, εκείνο δε θα παραλαμβάνεται, αλλά 
θα επιστρέφεται στον Προμηθευτή. 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

 Κάθε προσφοροδότης μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις 
ολόκληρο ή εν μέρη. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να συνάψει Σύμβαση με περισσότερους από έναν Προμηθευτές.  

 Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Προμηθευτή. 

 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης 
- Λουτρών) εντός μίας (1) ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, δύο (2) εργάσιμων ημερών από 
την ημέρα παραγγελίας. 

 Τα προσωπικά στοιχεία των προσφοροδοτών δε θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, πέρα 
από (ενδεχομένως) τον χρηματοδότη του προγράμματος ή/και άλλες Δημόσιες Αρχές στο πλαίσιο 
έκτακτων ή τακτικών ελέγχων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Συνεπώς, η τήρηση των στοιχείων και 
των προσφορών των προσφοροδοτών είναι εμπιστευτική και δε κοινοποιείται σε άλλο 



 

 

προμηθευτή ή ακόμη και σε υπαλλήλους της εταιρίας μας οι οποίοι δε σχετίζονται με τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. 

 
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι Προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιεσδήποτε 
απαιτήσεις τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των 
προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι 
προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε 
εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 
 
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις 
προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει 
οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές 
ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της Σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη 
στους Προμηθευτές ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 
 
Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους Προμηθευτές ή 
τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και 
εκτέλεση όλων των Συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε πρόταση που 
υποβάλλεται από τους Προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη Σύμβασή τους, εάν 
αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές 
πρακτικές. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 
κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 
συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 
γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 
προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 
οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 
τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο 
ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 
προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της Σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Επιλογή Προμηθευτή/-ών: Οι προσφορές θα εξεταστούν για κάθε είδος ξεχωριστά και όχι για το 
σύνολο των ειδών. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δύναται να προμηθευτεί ένα μόνο είδος από 
κάποιον προσφοροδότη και γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των 
ειδών. 
Τα είδη θα επιλεγούν βάσει του χαμηλότερου κόστους της μονάδας μέτρησής τους, όπως εκείνη 
αναφέρεται στον πίνακα του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς. Οι μονάδες μέτρησης (κιλό, 
λίτρο, τεμάχιο κλπ.) ορίζονται για το εκάστοτε ζητηθέν είδος και διασφαλίζουν την ισότιμη 
αξιολόγηση προϊόντων με διαφορετική ποσότητα περιεχομένου ανά συσκευασία. Οι Προμηθευτές 



 

 

που ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές και έχουν υποβάλει τη 
χαμηλότερη τιμή για την μονάδα μέτρησης του εκάστοτε είδους, θα επιλέγονται και θα τους 
ανατίθεται η Σύμβαση για όσα προϊόντα έχουν μειοδοτήσει.  
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον/τους επιλεγμένο/-ους Προμηθευτή/-ές εγγράφως ή 
τηλεφωνικά. 
 
Χρέωση Τιμολογίων: 

 Οι παραγγελίες θα επικοινωνούνται τηλεφωνικά στον Προμηθευτή μέσω του αρμόδιου τμήματος 
της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και θα διαχωρίζονται ανά πρόγραμμα. Τα τιμολόγια θα κόβονται 
ξεχωριστά, ανάλογα με το πρόγραμμα κάλυψης του εκάστοτε κόστους και θα παραδίδονται την 
ίδια ημέρα μαζί με την παράδοση των ειδών. 

 Σε περίπτωση που έχει παραδοθεί εκ παραδρομής λάθος προϊόν, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
κόβει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία, με την παράδοση του σωστού είδους, θα 
κόβεται το νέο τιμολόγιο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που εκ 
παραδρομής έχει γίνει κάποιο λάθος στην τιμολόγηση. 

 
Πληρωμή: 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή που θα 
αναφέρεται στη Σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού 
τιμολογίου για την προσφορά ειδών του ημερολογιακού μήνα που πέρασε και πάντα σύμφωνα 
με τη χρηματορροή των προγραμμάτων. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την προμήθεια των 
ειδών. 

Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 από τα 
κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., υπόψιν Ίριδας Ρόκου, από Δευτέρα έως Παρασκευή 
09:00-17:00, μέχρι και την Τρίτη 30/07/2019. 
Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 
δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/, χωρίς 
να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 
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