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Μυτιλήνη, 19-01-2021 

 
Α/Α : 9/2021Κ 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

 

 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : 
 
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε. 

Διεύθυνση            : 1ο χλμ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη 
Τηλ. Επικοιν.            : +30 22510 45577 (εσωτ. 4), +30 22510 22873 
Fax             : +30 22510 45575 
E-mail             : procurement@iliaktida-amea.gr 
Ιστοσελίδα            : http://iliaktida-amea.gr/ 
Πληροφορίες               : Τμήμα Προμηθειών 
Αρμόδιοι υπάλληλοι  : Ρόκου Ίρις 

   Κολοβός Γεώργιος 
   Μητσέλλης Μάριος                                           

 
Αναθέτουσα Αρχή: Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» είναι ένας κοινωνικός 

φορέας που δραστηριοποιείται από το 1999 και δημιουργήθηκε μέσα από τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου, για την καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της απασχόλησης και της εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής στα άτομα με ειδικές ανάγκες και στις ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού. 

Αντικείμενο: 
 

Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καθαριστικών και 
ειδών προσωπικής υγιεινής 

CPV: 39830000-9, Προϊόντα καθαρισμού και 33700000-7, Προϊόντα ατομικής 
περιποίησης 

Προϋπολογισμός: 645,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Έργα: «Επιχορήγηση Ν.Π. ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ 
για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με κωδικό ΟΠΣ 5083940 από τον 
Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 

Κριτήριο 
κατακύρωσης: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το 
κάθε είδος ξεχωριστά 

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
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Καταληκτική  
ημερομηνία/ώρα 
υποβολής 
προσφορών: 

 
 
 
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καθαριστικών και ειδών 

προσωπικής υγιεινής στο Κιλκίς (CPV: 39830000-9, Προϊόντα καθαρισμού και 33700000-7, Προϊόντα 

ατομικής περιποίησης) με αριθμό 9/2021Κ 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας (Α.Μ.Κ.Ε.) «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ», 

λαμβάνοντας υπόψιν το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 

 το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

 το ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 

διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

 το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

 το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  



 

 

 

 

3 

ESTIA 

Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων 

Άσυλο 

 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,  

 το ν.3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,  

 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 το ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 το ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012). 

 το ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

 το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 

 το π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007). 

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 τη με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας, καθώς και το σύνολο των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
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 την υπ’αριθ. 82350 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/9-8-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων 

των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας 

(ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 

 την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 857/Β/28.12.2015) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 

δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» [Τροποποίηση και αντικατάσταση 

της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014)], 

 τον οδηγό εφαρμογής μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων του 

Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, 

 τον εσωτερικό κανονισμό για το σύστημα διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων της 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

 την άμεση και επιτακτική ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καθαριστικών 

και ειδών προσωπικής υγιεινής (CPV: 39830000-9, Προϊόντα καθαρισμού και 33700000-7, 

Προϊόντα ατομικής περιποίησης), 

 το με αρ. πρωτ. 13409/18-01-2021 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια καθαριστικών και 

ειδών προσωπικής υγιεινής στο νομό Κιλκίς, 

 την υπ’ αριθμ.7η/19-01-2021 Απόφαση της Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του 

παρόντος Διαγωνισμού, την έγκριση των όρων του και τη συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας 

Διαγωνισμού, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια καθαριστικών και 

ειδών προσωπικής υγιεινής στο Κιλκίς με κωδικό CPV: 39830000-9 (Προϊόντα καθαρισμού) 

και 33700000-7 (Προϊόντα ατομικής περιποίησης). 

2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

τιμής, για κάθε είδος ξεχωριστά, υπό τον όρο ότι πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 

πρόσκλησης. 
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3. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα είδη που αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

4. Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο, να φέρει την 

ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρίας και τη σφραγίδα 

της επιχείρησης.  

5. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος της τιμής μονάδας του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε ΕΥΡΩ 

(€). Όπου τιμή μονάδας νοείται το ένα (1) λίτρο, το ένα (1) τεμάχιο, το ένα (1) κιλό, 

το ένα (1) μέτρο. Παραδείγματος χάριν, το «σαμπουάν μαλλιών των 250-300ml» θα 

αναγάγει ο ενδιαφερόμενος προσφέρων την προσφερόμενη τιμή του είδους 

«σαμπουάν μαλλιών» στο ένα (1) λίτρο (=1000ml). Αντίστοιχα, για το είδος 

«αλουμινόχαρτο 7-10m» ο προσφοροδότης θα αναγάγει την τιμή του είδους στο ένα 

(1) μέτρο, κ.ο.κ. 

 Ορθή περιγραφή προδιαγραφών είδους (π.χ. εμπορική ονομασία, ποσότητα κ.α.). 

 Η συμφωνηθείσα τιμή νοείται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης ή 

αυξομείωσης και παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για 

όλη την περίοδο έως και τις 31-12-2021. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών των υποψηφίων αναδόχων είναι η 

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 

ημερομηνία) με τους ακόλουθους τρόπους: 

▪ να τις αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-

amea.gr, με θέμα: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την 

υπ’αρ.9/2021Κ πρόσκληση» 

mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
mailto:procurement@iliaktida-amea.gr
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▪ να τις παραδώσουν σε κλειστό φάκελο στο υποκατάστημα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο 

Κιλκίς (Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. επικ.: +30 23410 22272) ), αναγράφοντας 

στο φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ.9/2021Κ 

πρόσκληση» ή 

▪ να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στο υποκατάστημα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο Κιλκίς 

(Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. επικ.: +30 23410 22272), αναγράφοντας στο 

φάκελο: «Προσφορά της εταιρίας [αναφορά στην επωνυμία] για την υπ’αρ.9/2021Κ 

πρόσκληση». 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως, ώστε να ληφθούν έως την ανωτέρω 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έως 

την ως άνω προθεσμία, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ Α.Μ.Κ.Ε., δεν 

αποσφραγίζονται. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας και 

ώρας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά καταγράφονται ως εκπρόθεσμες. Προσφορές που 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τους προαναφερθέντες δε θα λαμβάνονται υπόψη.  

3. Οι παραληφθείσες προσφορές κατατίθενται υπόψιν της κ. Γυριχίδου Μαγδαληνής και 

λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Οι προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν 

πρωτοκολλώνται, καθώς η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αποδέχεται ότι η χρονοσήμανση παραλαβής 

της προσφοράς αναφέρεται ευδιάκριτα στο εκάστοτε email. 

4. Το έντυπο της προσφοράς, τα περιλαμβανόμενα σε αυτό στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα που θα ζητηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από τον ανάδοχο του έργου, πρέπει να 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

5. Η διάρκεια προμήθειας των ειδών ορίζεται για το διάστημα από την υπογραφή της εκάστοτε 

σύμβασης μέχρι και τις 31-12-2021, σύμφωνα με τις ενδεχόμενες τμηματικές παρατάσεις του 

προγράμματος. 

Επισημαίνεται ότι η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2021 

σε έγγραφη καταγγελία της σύμβασης με τον εκάστοτε προμηθευτή και απαλλάσσεται από την 

υποχρέωσή της να καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το 
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οικονομικό έτος 2021, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει, βάσει της ροής της 

χρηματοδότησης του ανωτέρω προγράμματος, μέχρι και την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις 

της δυνάμει της εν λόγω σύμβασης. 

6. Ο ενδεικτικός ετήσιος προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων 

σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (645,16€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

7. Η ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται δεν είναι προκαθορισμένη, αλλά κυμαίνεται βάσει των 

αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του έτους 2021. 

8. Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά (τμηματικά) και όχι μαζικά στα γραφεία του 

υποκαταστήματος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο Κιλκίς (Ουτσκούνη 3, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς, τηλ. 

επικ.: +30 23410 22272) ή σε χώρους που θα υποδείξει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Οι ανάγκες θα 

κοινοποιούνται στους προμηθευτές και οι τελευταίοι δεσμεύονται να παραδίδουν τα είδη εντός 

μίας (1) ή, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

παραγγελίας. Ο εκάστοτε προμηθευτής πριν τη μεταφορά της παραγγελίας οφείλει να ενημερώσει 

τον αρμόδιο υπάλληλο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ήτοι τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής, 

προκειμένου ο τελευταίος να καθορίσει την ώρα παραλαβής και να επιμεληθεί του χώρου που 

πρόκειται να γίνει η παράδοση του είδους. 

9. Ο Υπεύθυνος Ελέγχου και Παραλαβής είναι ο πλέον αρμόδιος υπάλληλος για τον ποσοτικό έλεγχο 

της παραληφθείσας ποσότητας. Στην περίπτωση που η παραληφθείσα ποσότητα δεν αντιστοιχεί 

στην αιτηθείσα, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια 

προκειμένου να καλύψει το σύνολο της παραγγελίας. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής 

αρνηθεί να συμπληρώσει την υπολειπόμενη ποσότητα, ή εφόσον διαπιστωθεί ότι το 

προσφερόμενο είδος δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, η 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να αρνηθεί την πληρωμή της συγκεκριμένης ποσότητας και θα 

προβαίνει σε επίσημη σύσταση με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφές από το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στο 

συνεργάτη. Ο τελευταίος υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στη σύσταση. Σε περίπτωση που 

το τμήμα προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διαπιστώσει δεύτερη παράβαση, καθώς ο 

συνεργάτης δεν τηρεί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. δε φέρει καμία υποχρέωση για δεύτερη σύσταση προς τον προμηθευτή, αλλά με επίσημη 
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απόφαση του Δ.Σ. της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε  δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

10. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση ή μη της παραγγελίας κατά τον 

αιτούμενο χρόνο και τόπο, καθώς και για την ποιότητα του προϊόντος. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε 

φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του παραδοτέου προϊόντος. Πρόστιμο που 

επιβάλλεται στον προμηθευτή, από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή, στο πλαίσιο της μεταφοράς και 

εκτέλεσης της αιτηθείσας από την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» παραγγελίας, ευθύνεται και αναλαμβάνει εξ 

ολοκλήρου ο ανάδοχος. 

11. Επιλογή συνεργατών: Τα είδη θα αξιολογηθούν και θα κατακυρωθούν στους αναδόχους 

ξεχωριστά, βάσει του κόστους της μίας μονάδας των προϊόντων. Ο προμηθευτής που 

ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχει υποβάλει τη χαμηλότερη τιμή για ένα 

προϊόν, θα επιλέγεται για την προμήθεια του είδους και θα του ανατίθεται η σύμβαση. Ο 

προμηθευτής δύναται να επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, για την 

παραστατικότερη περιγραφή των ειδών. 

12. Εναλλακτικές προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη. 

13. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις 

ολόκληρο ή εν μέρει. 

14. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

15. Σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

16. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να συνάψει σύμβαση με περισσότερους από έναν προμηθευτές.  

17. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους συνεργάτες εγγράφως ή τηλεφωνικά. 

18. Τυχόν έξοδα αποστολής ή/και τραπεζικές χρεώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προσφέροντα. 

19. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε απαίτησή 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 
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ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά 

στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 

20. Από πλευράς των προμηθευτών, απαιτείται διεξοδικός έλεγχος των προς παράδοση προϊόντων 

για τυχόν 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, το είδος δε θα παραλαμβάνεται, αλλά θα 

επιστρέφεται στον προμηθευτή. 

21. 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. 

22. Ο συνεργάτης δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 

όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο προμηθευτής δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά τη 

συνεργασία, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από το 

συνεργάτη της ως άνω υποχρέωσής του, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών 

και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο προμηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες 

δηλώσεις σχετικά με τη συνεργασία χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., 

ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην 

«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και δε την δεσμεύει με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 

23. Με την κατάθεση προσφοράς, ο προσφέρων συναινεί ότι η οικονομική προσφορά του (χωρίς την 

αναφορά σε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ή/και επωνυμία) δύναται να κοινοποιηθεί σε 

τρίτους, πέρα από τον χρηματοδότη του προγράμματος ή άλλες Δημόσιες Αρχές, καθώς και 

έκτακτων ή τακτικών ελέγχων, στο πλαίσιο της απόλυτης διαφάνειας που χαρακτηρίζει την 
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πολιτική προμηθειών της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Ειδικώς για τους διαγωνισμούς που υπόκεινται 

στο νόμο 4412/16, επισημαίνεται ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες 

δημοσιότητας (πλήρης δημοσίευση στοιχείων προσφοροδοτών και οικονομικών προσφορών). 

24. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε 

προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία ή να απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν 

από την ανάθεση του έργου, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους  προσφέροντες ή 

να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 

25. H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές, τους 

εξωτερικές συνεργάτες 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 προσφέροντες ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή 

τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή 

καταναγκαστικές πρακτικές. 

26. 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 συνεργασίας με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 

Α.Μ.Κ.Ε. 

27. Όλες οι συμβάσεις της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση 

διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 

της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και ο συνεργάτης - ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα 
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Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της πόλης της Μυτιλήνης (ν. Λέσβου), 

σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

28. Τα παραστατικά (τιμολόγιο επί πιστώσει) θα εκδίδονται και θα παραδίδονται μετά την παράδοση 

των ειδών. 

29. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει τιμολογηθεί λάθος κάποιο προϊόν, θα πρέπει ο 

προμηθευτής να εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία θα εκδίδεται το νέο 

τιμολόγιο. 

30. Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο σε 

τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε συνεργάτη που θα αναφέρεται εγγράφως στη σύμβαση εντός 

ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου για την προμήθεια προϊόντων 

και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του προγράμματος. 

31. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε θα προβεί σε οποιαδήποτε προκαταβολή για την προμήθεια. 

32. Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 (Τμήμα 

Προμηθειών) από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 

08:00-16:00, μέχρι και την Τετάρτη 27-01-2021. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα ακόλουθα είδη: 

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 
Παχύρρευστο 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 

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 
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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 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. 
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ESTIA 

Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων 

Άσυλο 

17 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. 

18 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. 

19 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. 

20 Σκούπα και κοντάρι σκούπας 1 τμχ 

Σκούπα με πλαστική τρίχα 
προσαρμοζόμενη σε χονδρό 
σπείρωμα. Κοντάρι σκούπας, με 
σπείρωμα χονδρό, διαστάσεις: 
1.20 - 1.30 cm, μεταλλικό, 
επενδεδυμένο. 

21 Σφουγγαρίστρα και κοντάρι σφουγγαρίστρας 1 τμχ 

Σφουγγαρίστρα βετέξ, βιδωτή, 
προσαρμοζόμενη σε χονδρό 
σπείρωμα. Ανθεκτική και 
απορροφητική. Κοντάρι 
σφουγγαρίστρας,  με σπείρωμα 
χονδρό, διαστάσεις: 1.20 - 1.30 
cm, μεταλλικό, επενδεδυμένο. 
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22 
Σφουγγαρίστρα GIGAS και κοντάρι 
σφουγγαρίστρας 

1 τμχ 

Σφουγγαρίστρα βετέξ υπεργίγας 
με πυκνές, μακριές λωρίδες, 
βιδωτή, προσαρμοζόμενη σε 
χονδρό σπείρωμα. Ανθεκτική και 
απορροφητική. Κοντάρι σκούπας 
/ σφουγγαρίστρας,  με σπείρωμα 
χονδρό, διαστάσεις: 1.20 - 1.30 
cm, μεταλλικό, επενδεδυμένο. 

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

24 Φαράσι 1 τμχ 

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

25 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. 

26 Πετσέτα φίμπρα 1 τμχ 
Πετσετάκι κουζίνας από φίμπρα, 
μεγάλης αντοχής και ιδανικό για 
κατσαρόλες, σχάρες, φούρνο κ.α. 

27 Εντομοκτόνο - Spray 300 ml 

Εντομοκτόνο σε spray για άμεση 
καταπολέμηση ιπτάμενων 
(κουνούπια, μύγες, σκόροι κ.α.)  
και ερπόντων εντόμων 
(κατσαρίδες, μυρμήγκια κ.α.). 

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

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

30 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. 
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31 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. 

32 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. 

33 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. 

34 Σακουλές μαύρες βαρέως τύπου 1 kg 

Σακούλες απορριμμάτων βαρέως 
τύπου, διαστάσεων 105 x 120 cm. 
Ανθεκτικές, χονδρές, χρώματος 
μαύρου. 

35 Γάντια latex με πούδρα 100 τμχ 

Γάντια από λάτεξ, με πούδρα, 
ενισχυμένα, μη αποστειρωμένα, 
μιας χρήσης, αμφιδέξια, χωρίς 
ραφές. Να διατίθενται σε M - L - 
XL. 

36 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. 
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37 Γάντια  νιτριλίου 5.5gr 100 τμχ 

Γάντια από 100% νιτρίλιο, πάχους 
5.5 γραμμαρίων, χωρίς πούδρα, 
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. 

38 Γάντια  νιτριλίου 7.5gr 100 τμχ 

Γάντια από 100% νιτρίλιο, πάχους 
7.5 γραμμαρίων, χωρίς πούδρα, 
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. 

39 Aπολυμαντικο επιφανειών 5L 5 L 

Απολυμαντικό επιφανειών, 
συσκευασία των 5L, να είναι 
βακτηριοκτόνο, να εξουδετερώνει 
τα βακτήρια εντός πέντε (5) 
λεπτών σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1276. Να 
εχει δραστικές τεταρτοταγείς 
ενώσεις του αμμωνίου. Να 
διαθέτει άδεια του Ε.Ο.Φ. 

40 Απολυμαντικό χεριών 5L 5 L 

Απολυμαντικό χεριών. 
Συσκευασία των 5L. Να περιέχει 
αλκοόλη. Να διαθέτει άδεια του 
Ε.Ο.Φ. 
Να επιταχύνει την υγιεινή 
απολύμανση των χεριών 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ1500. 
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41 -
42 

Απολυμαντικό χεριών 

500 ml 

Απολυμαντικό χεριών. 
Συσκευασίες του μισού και του 
ενός λίτρου. Αντισηπτικό / 
βακτηριοκτόνο χεριών με άδεια 
κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ (πλύσιμο 
χεριών) EΝ1500 και ΕΝ12791 
(χειρουργική χρήση). Βιοκτόνο, 
μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο, 
βακτηριοκτόνο. 

1 L 

 


