
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆/νση Κοινωνικής Προστασίας  
Παιδείας και Αθλητισµού  

            Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής  
            Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας 
            Πληρ.:  Βραχνάς Εµµανουήλ 
            Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά                                     
           Τηλ.: 28213 41696 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. 
 
 
Προϋ̟ολογισµός: 25.045,26€ 
Κωδ. Προυπολογισµου: 15-6473.007 
CPV:33700000-7,CPV:33760000-5 
CPV:39830000-9. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η ̟αρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ̟ροµήθεια ειδών καθαριότητας – ευ̟ρε̟ισµού 
και λοι̟ών ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου  του 
∆ήµου Χανίων. 

Η ̟ροµήθεια θα ̟ραγµατο̟οιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις : 

• Της  µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 α̟όφασης του Υ̟. Εσωτερικών 
«Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. 
Π. Ο. Τ. Α.)». 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

• Του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ Τεύχος α 
87/2012). 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 

 
Η συνολική ̟ροµήθεια των ειδών καθαριότητας – ευ̟ρε̟ισµού και λοι̟ών ειδών 
καθαριότητας, ̟ροϋ̟ολογίσθηκε στο ̟οσό των 25.045,26  ευρώ συνολικά 
συµ̟εριλαµβανοµένου το Φ.Π.Α. 23%. 
 
Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα βαρύνει  την ̟ίστωση του ̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων του 
∆ήµου Χανιών (Κ.Α.  15-6473.007 )του οικονοµικού έτους 2015.  
 
 Ειδικότερα η ̟ροµήθεια έχει ως  εξής: 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

1. 
 Υγρό Σαπούνι καθαρισµού χεριών 300 

ml 
 Τεµάχια 2000 0,75 

2  Σαµπουάν συσκ. 400ml  Τεµάχια 2000 1,03 



 

3.  Αφρόλουτρο συσκ.  1 lit.  Τεµάχια 1000 1,36 

4.  Σφουγγάρια καθαρισµού σώµατος  Τεµάχια 1000 0,88 

5.  Χαρτοπετσέτες 100 φύλλων 30χ30cm     Τεµάχια 2000 0,35 

6. 
Χαρτί υγείας 8αρι 3φυλλο λευκό  από  
100% λευκασµένο χηµικό ̟ολτό. 

 Τεµάχια 1400 2,53 

7 
Απορρυπαντικό ρούχων σε σκόνη για 
πλύσιµο στο χέρι συσκ. 450gr 

τεµάχια 1000 1,53 

8. 

Απορρυπαντικό σκόνη Πλυντηρίου 
ρούχων  συσκ.  
1.65 kl. (καθαρό βάρος) 

Τεµάχια 500 5,73 

9 
 Σφουγγαράκια κουζίνας µε σύρµα 
7*11,5   

Τεµάχια 2000 0,32 

10. Υγρό καθαρισµού πιάτων 500 ml Τεµάχια 1000 0,57 

11. 
Υγρό γενικού καθαρισµού και δαπέδου  
1lt. 

Τεµάχια 2000 1,02 

12.  Υγρό καθαρισµού τζαµιών 500 ml τεµάχια 1000 0,73 

13. 

   
Υγρό παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό 
750 ml 

  
τεµάχια 

 
1000 

0,59 

14. Κατσαριδοκτόνο spray  300ml   τεµάχια 500 2,71 

Οι συµµετέχοντες  ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν ̟ρόσφορα στο σύνολο  των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών 
ό̟ως ορίζονται ανωτέρω. Η ̟ρόσφορα, µε ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα 
ειδή και τις ̟οσότητες των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών. 
Ο ̟ροµηθευτής  στον ό̟οιο θα γίνει η κατακύρωση της ̟ροµήθειας υ̟οχρεούται να 
̟αραδώσει τα ̟ρος ̟ροµήθεια ειδή ως εξής: 
Η ̟ροµήθεια θα ̟αραδοθεί στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου του ∆ήµου 
Χανίων  ή σε χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια υ̟ηρεσία, κατό̟ιν συνεννόησης  σε ηµέρες 
και ώρες ̟ου θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ̟ροµηθευτή – ̟αραλή̟τη, µε 
ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνη του ̟ροµηθευτή. 
Η ̟ροθεσµία ̟αράδοσης της ̟ροµήθειας καθορίζεται σε έξι (6) ηµερολογιακούς µήνες α̟ό 
την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης. 
Ο ανάδοχος ή ̟ροµηθευτής   οφείλει χωρίς καθυστέρηση α̟ό τη στιγµή ̟ου λαµβάνει την 
εντολή ̟ροµήθειας, να εφοδιάσει το Κοινωνικό Παντο̟ωλείο του ∆ήµου Χανίων µε την 
̟αραγγελθείσα ̟οσότητα των ειδών. 

                                   
 
Χανιά,            
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
                         

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά,    05/10/2015               
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής  
 Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας 
 Πληρ.: Βραχνάς Εµµανουήλ                 

                   Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά                                    
                   Τηλ.: 28213 41696 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟ- 
ΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.  
 
 
Προϋ̟ολογισµός: 25.045,26€ 
Κωδ. Προυπολογισµου: 15-6473.007 
CPV:33700000-7,CPV:33760000-5 
CPV:39830000-9. 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι κάτωθι τεχνικές ̟ροδιαγραφές αφορούν την ̟ροµήθεια ειδών καθαριότητας – 
ευ̟ρε̟ισµού και λοι̟ών ειδών καθαριότητας η ο̟οία θα είναι κατάλληλη για κάλυψη των 
αναγκών του Κοινωνικού Παντο̟ωλείου ∆ήµου Χανίων 

  
Όλα τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη, θα είναι αρίστης ̟οιότητας, σύµφωνα µε τεχνικά 

χαρακτηρίστηκα τους ό̟ως αναφέρονται  ̟αρακάτω: 
 

 
1. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ:  Τυ̟ο̟οιηµένο σε κατάλληλο 

̟λαστικό µ̟ουκάλι αρίστης ̟οιότητας φιλικό ̟ρος το ̟εριβάλλον , βάρους συσκ. 
300ml . Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος η 
̟ροέλευση και οι ̟ροφυλάξεις. 

 
2. ΣΑΜΠΟΥΑΝ: Σαµ̟ουάν για όλους τους τύ̟ους µαλλιών τυ̟ο̟οιηµένο σε 

κατάλληλο ̟λαστικό φιλικό ̟ρος το ̟εριβάλλον αρίστης ̟οιότητας, βάρους συσκ. 
400Ml . Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος η 
̟ροέλευση και οι ̟ροφυλάξεις. 

 
3. ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ για όλους τους τύ̟ους δέρµατος τυ̟ο̟οιηµένο σε κατάλληλο 

̟λαστικό µ̟ουκάλι αρίστης ̟οιότητας  φιλικό ̟ρος το ̟εριβάλλον  βάρους συσκ.  
1Lt. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος η 
̟ροέλευση και οι ̟ροφυλάξεις. 

 
4. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: Αρίστης ̟οιότητας, να έχει 

αντιβακτηριδιακή ̟ροστασία στο σ̟όγγο, υδρόφιλο. Τυ̟ο̟οιηµένο κατάλληλα 
σε ̟λαστική σκυλίτσα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
χαρακτηριστικά του και η ̟ροέλευση. 

 
5. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ: αρίστης ̟οιότητας, α̟αλές, α̟ορροφητικές, ανθεκτικές, α̟ό 

λευκασµένο χηµικό ̟ολτό. Σε κατάλληλα τυ̟ο̟οιηµένη ̟λαστική συσκευασία       
των 100 φύλλα, λευκού χρώµατος, ανά ̟ακέτο διαστάσεων 30χ30cm βάρους 
100 γραµµαρίων το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα             
τα ̟αρα̟άνω στοιχεία και η ̟ροέλευση. 
 



 

6. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ:  αρίστης ̟οιότητας, α̟ό 100% λευκασµένο χηµικό ̟ολτό. 
                    Σε κατάλληλα τυ̟ο̟οιηµένη ̟λαστική συσκευασία των 8ρολών 3φυλλο                   
                    λευκού    χρώµατος στην ο̟οία εξωτερικά να αναγράφεται η ̟ροέλευση.   
                    Μήκος  ρολού: 33 µέτρα και βάρος ρολού: 133gr.  
 
 

7. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ (ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ευρείας κατανάλωσης 
σε µορφή σκόνης  χωρίς να ̟ροκαλεί ζηµιές και να µην µένουν κατάλοι̟α στα 
ρούχα και τις συσκευές. ∆εν ̟ρέ̟ει να βλά̟τει το ̟εριβάλλον ,να µη δηµιουργεί 
αλλεργικές ή δερµατικές ή άλλες ̟αθήσεις στα ̟αιδιά ̟ου χρησιµο̟οιούν τα 
ρούχα τα ο̟οία έχουν ̟λυθεί µε αυτό και γενικά να µην αφήνουν υ̟οψία 
κινδύνου γι αυτά. Η κατάλληλη τυ̟ο̟οιηµένη συσκευασία, να µην υ̟ερβαίνει το 
βάρος των 450gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να είναι γραµµένα, το βάρος, τα 
στοιχεία του α̟ορρυ̟αντικού, η δοσολογία, η ̟ροέλευση και ο αριθµός εγκρίσεως 
του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 

 8. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ: ευρείας κατανάλωσης σε µορφή 
σκόνης. Με α̟όδοση σε θερµοκρασία ̟λύσης α̟ό 40 βαθµούς Κελσίου  ∆εν ̟ρέ̟ει 
να βλά̟τει το ̟εριβάλλον ,να µην δηµιουργεί αλλεργικές ή δερµατικές ή άλλες 
̟αθήσεις στα ̟αιδιά ̟ου χρησιµο̟οιούν τα ρούχα τα ο̟οία έχουν ̟λυθεί µε αυτό 
και γενικά να µην αφήνουν υ̟οψία κινδύνου γι αυτά. Η κατάλληλη 
τυ̟ο̟οιηµένη συσκευασία, να µην υ̟ερβαίνει το βάρος των 1,65kl καθαρό βάρος).  
Εξωτερικά της συσκευασίας να είναι γραµµένα, το βάρος, τα στοιχεία του 
α̟ορρυ̟αντικού, η δοσολογία, η ̟ροέλευση και ο αριθµός εγκρίσεως του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους. 

9. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: Σφουγγαράκι µε συνθετικό σύρµα  7*11,5 αρίστης 
̟οιότητας, για ̟ιάτα ή ̟οτήρια κ.λ.̟. να είναι υ̟ερα̟οροφητικό, να καθαρίζει και 
να έχει αντιβακτηριδιακή ̟ροστασία στο σ̟όγγο, υδρόφιλο. Τυ̟ο̟οιηµένο 
κατάλληλα σε ̟λαστική σακουλίτσα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του και η ̟ροέλευση.  

10. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΑΤΩΝ: αρίστης ̟οιότητας, σε 
µορφή ̟αχύρρευστου υγρού. Τυ̟ο̟οιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία ̟λαστικού 
µ̟ιτονιού, βάρους 500 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η ̟ροέλευση, οδηγίες ̟ροφύλαξης, ο αριθµός αδείας λειτουργίας 
εργοστασίου και ο αριθµός καταχώρησης του Γ. Χ Κ. 

11. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ : αρίστης ̟οιότητας, να 
καθαρίζει τη βρωµιά τα λύ̟η  καθώς και τα µικρόβια α̟ό τις ε̟ιφάνειες. Να είναι 
̟αχύρρευστο, σε ̟λαστική συσκευασία  βάρους 1 λίτρου, µε αναγραφόµενα 
εξωτερικά της  συσκευασίας τη σύνθεση, οδηγίες χρήσης και ̟ροφύλαξης. Ε̟ίσης 
αριθµό ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής, αριθµό καταχώρησης α̟ό το Γ. Χ. Κ., 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραγωγής και 
̟ροέλευση. 

12. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ:  αρίστης ̟οιότητας. Συσκευασία ̟λαστικού 
µ̟ιτονιού 500 ml ̟ου εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και 
̟ροφύλαξης η  ̟ροέλευση, ο αριθµός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο 
αριθµός   καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. 

13.  ∆ΙΑΛΥΜΑ  ΥΓΡΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ: αρίστης ̟οιότητας, 
για την καθαριότητα και λεύκανση W.C. , νεροχυτών, νι̟τήρων κ. λ. ̟. 

     Μ̟ουκάλι βάρους 750 ml. Εξωτερικά του ̟λαστικού µ̟ουκαλιού να 
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και ̟ροφύλαξης και η ̟ροέλευση. 

14. ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΟΚΤΟΝΟ: Να ̟εριλαµβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης και να 
είναι κατά ̟ροτίµηση οικολογικό ως ̟ρος το ̟ροωθητικό αέριο ,να διατίθεται σε 



 

εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία spray 300ml. να ̟ληρεί τις οδηγίες και τις 
̟ροδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση ̟ου ̟ροορίζεται (εσωτερικού χώρου).  

 
Ειδικότερα: 

 

• Τα α̟ορρυ̟αντικά και καθαριστικά θα  ̟ρέ̟ει  να φέρουν αριθµό καταχώρησης 

στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.  

• Για  τα α̟ολυµαντικά  και  τα  κρεµοσά̟ουνα  θα  ̟ρέ̟ει  να  ̟ροσκοµίζεται 

α̟ό τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό αντίγραφα της γνωστο̟οίησης της 

κυκλοφορίας τους α̟ό τον ΕΟΦ. 

• Τα κατσαριδοκτόνα, να φέρουν ηµεροµηνίες ̟αρασκευής και  λήξης  και  να  

έχουν  έγκριση του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης & Τροφίµων.  

• Όσα  είδη ε̟ισηµαίνονται ως ε̟ικίνδυνα θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό δελτίο 

δεδοµένων ασφαλείας στα Ελληνικά. 
 

 

Τα υλικά θα ̟αραδίδονται µέσα στις συσκευασίες τους. 

Α̟οκλείονται ̟ροϊόντα σε συσκευασίες µε ρύ̟ους, σχισµένες,  φθαρµένες ή ̟αραµορφώσεις 

χάρτινης ή ̟λαστικής συσκευασίας. Στην ̟αραλαβή θα ληφθεί  σοβαρά υ̟όψη η αρτιότητα 

τους και η κατάσταση στην ό̟οια ̟αραδίδονται. 

 

 

 
 

                                          
Χανιά,            

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΑΧΝΑΣ 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
        Χανιά,  05/10/2015            

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 

ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆/νση Κοινωνικής Προστασίας  
Παιδείας και Αθλητισµού  
Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής  
Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας 
Πληρ.: Βραχνάς Εµµανουήλ    

                   Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά                                    
                  Τηλ.: 28213 41696 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ   
ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.  
 
 
Προϋ̟ολογισµός: 25.045,26€ 
Κωδ. Προυπολογισµου: 15-6473.007 
CPV:33700000-7,CPV:33760000-5 
CPV:39830000-9. 
 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

 
1. Υγρό Σαπούνι καθαρισµού χεριών 300 ml  Τεµάχια 2000 0,75 

 2  Σαµπουάν συσκ. 400ml  Τεµάχια 2000 1,03 

 3.  Αφρόλουτρο συσκ.  1 lit.  Τεµάχια 1000 1,36 

 
4.  Σφουγγάρια καθαρισµού σώµατος  Τεµάχια 1000 0,88 

 5. Χαρτοπετσέτες 100 φύλλων 30χ30cm    Τεµάχια 2000 0,35 

 
6. 

Χαρτί υγείας 8αρι 3φυλλο λευκό  από  100% 
λευκασµένο χηµικό ̟ολτό. 

 Τεµάχια 1400 2,53 

 
9 

 Σκόνη καθαρισµού ( πλυσίµατος στο χέρι) 
450gr 

τεµάχια 1000 1,53 

 
10. 

Απορρυπαντικό σκόνη Πλυντηρίου ρούχων  
συσκ. 1.65 kl. (καθαρό βάρος) 

Τεµάχια 500 5,73 

 11  Σφουγγαράκια κουζίνας µε σύρµα 7*11,5   Τεµάχια 2000 0,32 

 12. Υγρό καθαρισµού πιάτων 500 ml Τεµάχια 1000 0,57 

 13. Υγρό γενικού καθαρισµού και δαπέδου  1lt. Τεµάχια 2000 1,02 

 14.  Υγρό καθαρισµού τζαµιών 500 ml τεµάχια 1000 0,73 

 
15. 

  Υγρό παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό                    
(750 ml) 

  
τεµάχια 

 
1000 

0,59 

 16. Κατσαριδοκτόνο spray  300ml   τεµάχια 500 2,71 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 20.362,00€ 

 ΦΠΑ 23%   4.683,26 
                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΜΕ ΦΠΑ 25.045,26€ 



 

                                 
Χανιά,            

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 
 

                              
 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 05/10/2015 

 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

 
 
 
 
 

 

 


