
                                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
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       ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ      A 07/2016

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
–ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ CPV 39830000-9 προϋπολογισμού 11.070,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 
που έχει ενταχθεί στο Π.Π.Υ. 2014, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με 
συλλογή γραπτών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την ετήσια κάλυψη των αναγκών των  Μ.Υ. – Κ.Υ. αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ 
Πειραιώς και Αιγαίου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :11.070,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

     
Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν γραπτή προσφορά, έως την 30/6/2016 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ -
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ για την κάλυψη των αναγκών των Μ.Υ. – Κ.Υ. αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ 
Πειραιώς και Αιγαίου, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 30/6/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 
π.μ.

1. Οι προσφορές θα απευθύνονται στη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς 
και Αιγαίου, στην οδό Θηβών 46-48, 185-43 και θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο 
στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (3ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το προσφερόμενο είδος (προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ –
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ) και να έχει ισχύ εξήντα (60) ημερών

2. Οι τιμές θα δοθούν σε ευρώ αναλυτικά, δηλ. τιμή μονάδας,  Φ.Π.Α. και συνολική 
τιμή, σύμφωνα με την αρίθμηση του συνημμένου πίνακα. 

3. Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της 
επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα

4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εταιρείες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να σημειώσουν στην προσφορά τους:
α) σελίδα παρατηρητηρίου και τιμή (εφόσον υπάρχει το είδος που προσφέρουν)
β) αν δεν υπάρχει αντίστοιχο του προσφερόμενου είδους στο παρατηρητήριο, θα το 
γράψουν οπωσδήποτε στην προσφορά τους ( υπ’ ευθύνη τους).
Εάν δεν ακολουθούνται τα παραπάνω, η προσφορά τους δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη.  

5. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά είδος. 
6. Η παράδοση των ειδών θα γίνει από το ανάδοχο εφάπαξ, στις Μονάδες Υγείας 

(ΠΕΔΥ) όπως αναφέρονται παρακάτω.
Σε περίπτωση μη παραλαβής των προς προμήθεια ειδών από την επιτροπή 
παραλαβής, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τα αντικαταστήσουν σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007

7. Η πληρωμή θα γίνει εντός 60 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του 
τιμολογίου, με επιταγή Τραπέζης και αφού έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από το 
Νόμο  κρατήσεις οι οποίες ενδεικτικά έχουν ως εξής :

α)  2% Ν.3580/2007 υπέρ Ψυχικής Υγείας 



β) 0,10% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
γ) στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% σύμφωνα με τον 2198/94.
Ο Φ.Π.Α βαρύνει τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

      7.   Για την έκδοση του εντάλματος απαιτείται η υποβολή :
α)Τιμολογίου εις διπλούν 
β)Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
γ)Πρωτόκολλο εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη υλικού της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και 
Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα μέλη της επιτροπής 
αγορών ή το τμήμα Προμηθειών στο τηλέφωνο 213200278, Φαξ : 2132004292 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

α/α

                                                    ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
Γενικές Προδιαγραφές:

Για την επιβεβαίωση των ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος , κρίνεται σκόπιμο να 
ακολουθούνται οι εξής γενικοί κανόνες:

1. Να μην είναι βλαπτικά για τον ανθρώπινο οργανισμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης.
2. Να διατηρούν την αξία των αντικειμένων , δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά 

ιδιότητες κατά την απολύμανση και να είναι συμβατά με διάφορα υλικά ανοξείδωτα , εμαγιέ , 
ακρυλικά , κ.α.

3. Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών επί ποινή απόρριψης:
 Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός 

προϊόντος με παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια . Θα δίνεται πλήρης και 
αναλυτική απάντηση σε κάθε μία από τις παραγράφους των γενικών και των ειδικών 
τεχνικών προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και παραπομπή στο σχετικό 
φυλλάδιο/ προσπέκτους/τεχνικό δελτίο κ.α. καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να 
πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προιόντος στα ελληνικά
 Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών –χώρων ή Γ.Χ.Κ.(ΕΜΧΠ) 

για προιόντα με καθαριστική δράση που υπόκεινται σε καταχώρηση σύμφωνα με τη 
διευκρινιστική του ΓΧΚ(Αριθ. Πρωτ. ; 30/004/4204-5/12/2013).

 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά και Αγγλικά σύμφωνα με την ΕC 
1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

 Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά.
 Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο 

προϊόν. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
 Βιβλιογραφική αναφορά και πίνακες αποτελεσματικότητας κατά οργανισμών στόχων.
 Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών (ISO 9001 ή 

9002, ISO 13485). Για όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων είναι εξαρτήματα ή 
βοηθήματα ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων να προσκομισθούν πιστοποιητικά σήμανσης 
CE (DECLARATION OF CONFORMITY) α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από 
τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα προϊόντα απολύμανσης

 Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό - αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε 
σύστημα ανακύκλωσης των συσκευασιών, βάσει του Ν. 2939/01 ΦΕΚ 179 6 Αυγούστου 
2001.

 Απαραιτήτως να αναφέρονται η τιμή ανά λίτρο του πυκνού διαλύματος και του έτοιμου 
προς χρήση διαλύματος βάσει της αραίωσης που προτείνεται από τον κατασκευαστή στο 
επίσημο φυλλάδιο του ή στο διαδίκτυο (επίσημο site), για τον χρόνο και το φάσμα δράσης 
που ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών.

 Όσα εκ των προσφερόμενων προϊόντων δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ή τους 
ειδικούς όρους θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα (φάσμα 
δράσης, δοσολογία χρήσης κ.λπ) αποκλείεται της αξιολόγησης.

 Τέλος, θα πρέπει να προσκομισθούν δείγματα ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ με σφραγίδα της 
εταιρείας και τον α/α του είδους σε κάθε δείγμα. Τα δείγματα θα κρατηθούν για την 
παραλαβή σε περίπτωση κατακύρωσης.



Τεχνικές Προδιαγραφές ανά ζητούμενη κατηγορία

ΚΩΔΙΚΟΣ α/α ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

6/4313 1 ΧΛΩΡΙΝΗ:
 (Διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου). 

 Να περιέχει ≤5% λευκαντικούς παράγοντες με βάση το 
χλώριο, ενεργό υποχλωριώδες νάτριο 4,2 - 6% 

 να είναι αρωματική, λευκαντική και απολυμαντική και να 
αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 

 η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, 
οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του 
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία των 2 lt

τεμ 2000

60013177 2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ:
 Το υγρό απολυμαντικό επιφανειών θα πρέπει:
  Nα μην περιέχει αλδεϋδες, φαινόλες, χλώριο. 
 Να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους
  Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, δραστικό έναντι 
μυκοβακτηριδίων
  Να είναι ισχυρές απολυμαντικές ιδιότητες) για υψηλού βαθμού 
απολύμανση με αλδεΰδες όχι όμως φορμαλδεΰδη 
 Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα
  Να είναι άοσμο και να μην είναι ερεθιστικό για το αναπνευστικό
  Να είναι συμβατό με επιφάνειες πλαστικές, μεταλλικές, Plexiglas 
και μάρμαρα.
  Να έχει έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. και το Γ.Χ.Κ. 
 Να αναφέρεται η δοσολογία και ο χρόνος επίτευξης της 
απολυμαντικής δράσης.
Τα προϊόντα, να είναι καταχωρηµένα στο ΓΧΚ και να έχουν 
άδεια ΕΟΦ. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και 
το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την 
μετάφραση στα Ελληνικά.
• Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία των 4-5 lt

τεμ 1000

60032829 3 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ sprayΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 
60%(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ)
Το αλκοολούχο SPRAY απολυμάνσεως επιφανειών θα πρέπει:

 Να περιέχει σαν δραστικά απολυμαντικά συστατικά τις 
αλκοόλες σε συγκέντρωση ≥ 60%, χωρίς αλδεϋδες, άλατα 
αμμωνίου και χλώριο για γρήγορη απολύμανση και 4 
καθαρισμό επιφανειών .

  Να έχει ταχεία δράση με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα 
(βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, φυματιοκτόνο) και 
να αναφέρεται ο χρόνος επίτευξης της απολυμαντικής και 
καθαριστικής δράσης (το αργότερο σε 5 λεπτά).

  Να είναι υγρό διάλυμα έτοιμο προς χρήση με συσκευή 
ψεκασμού και με καλή συμβατότητα με τα υλικά των 
επιφανειών (κατάλληλο και για χώρους τροφίμων, 
τροχήλατα, κλίνες, φορεία κλπ). 

 Να μην είναι τοξικό / ερεθιστικό και να διατίθεται με 
ψεκαστήρα.

 Να έχει ευχάριστη οσμή και καλή συμβατότητα με διάφορα 
υλικά επιφανειών, ώστε να χρησιμοποιείται τόσο σε 
κοινόχρηστους όσο και σε κρίσιμους χώρους. 

 Να είναι βιοδιασπώμενο χωρις διαβρωτική και οξειδωτική 
δράση και να μην αφήνει στίγματα. Άδεια Ε.Ο.Φ. και Γ.Χ.Κ. 

 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το 
πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την 
μετάφραση στα Ελληνικά.

 Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία των 1 lt.

τεμ 500



60027379 4 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Υγρό συμπυκνωμένο απολυμαντικό με καθαριστικές ιδιότητες για 
χρήση σε χειρουργικά εργαλεία με βυθισμό.:

  Να μην περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες ή χλώριο. 
 Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και 

ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV) και να αναφέρονται χρόνοι 
δράσης έναντι των μικροοργανισμών.

  Να καθαρίζει πρωτεΐνες, αίμα, λίπη, ιστούς, οργανικούς 
ρύπους, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

  Μη καυστικό ή τοξικό, με ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό 
pΗ.

  Να τεκμηριώνεται η καθαριστική του δράση κατά της 
δημιουργίας biofilm.

  Να είναι χαμηλού αφρισμού και να μην είναι ερεθιστικό για 
το προσωπικό. 

 Να προσφέρονται δοχεία εμβάπτισης κατάλληλα για υγρή 
απολύμανση ευαίσθητων οργάνων και να είναι ασφαλή για 
τον χρήστη. 

 Επίσης να φέρουν πιστοποιητικά συμβατότητας με τα υλικά 
κατασκευής των οργάνων.

  Οι αραιώσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές που 
δίνουν αποτέλεσμα σε 15 λεπτά για το ζητούμενο φάσμα. 

 Να είναι έτοιμο προς χρήση, σε συκευασία έως 5 λίτρα, με 
δωρεάν δοσομετρική αντλία.

  Να δίνεται το κόστος χρήσης μετά την προτεινόμενη 
δοσολογία. Άδεια Γ.Χ.Κ., CE mark. 

 Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το 
πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την 
μετάφραση στα Ελληνικά.

τεμ 500

60007608 5 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ
Να έχει αριθμό έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. 
Εξωτερικά του πλαστικού μπουκαλιού να αναγράφονται τα 
συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και η προέλευση.
 Τα προϊόντα, να είναι καταχωρηµένα στο ΓΧΚ και να έχουν 
άδεια ΕΟΦ. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και 
το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο (prospectus) με την 
μετάφραση στα Ελληνικά.
• Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία των 450-450ML.

τεμ 100

60013192 6 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 450-750 ΜL
: Το υγρό απορρυπαντικό πιάτων πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προδιαγραφές:
  Να είναι σε υγρή μορφή
  Να διαλύεται εύκολα στο νερό 
 Να είναι ρυθμιζόμενου αφρού
  Να έχει ουδέτερη οσμή ή τουλάχιστον μην έχει δυσάρεστη οσμή 
 Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών 
 Να μην ρυπαίνει το περιβάλλον
  Να έχει ειδική σύνθεση ώστε να βοηθά τον καθαρισμό των ρύπων 
κάθε μορφής                                                                                      
  Να ξεπλένεται εύκολα
  Να μην είναι ερεθιστικό και επιβλαβές για τα χέρια
  Μετά το τελικό ξέπλυμα και στέγνωμα των πιάτων 
να μην αφήνει κηλίδες 
 Nα περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5 -15%
•Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία των 450-750 ML.

BT 100

60013182 7 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (500 - 750 ml) με αντλία. 
Το υγρό καθαρισμού τζαμιών θα πρέπει να μην αφήνει στίγματα και 
θαμπάδα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Η συσκευασία να 
διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. 
άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

τεμ 300



60021874
8

AΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ
Το υγρό απορρυπαντικό καθαρισμού δαπέδων θα πρέπει:
  Να είναι σε υγρή μορφή 
 Να μην έχει δυσάρεστη οσμή
  Να μην αφήνει ίζημα
  Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών
  Να φέρει οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφαλείας
  Να ξεπλένεται εύκολα
  Να μην είναι ερεθιστικό για τα μάτια και επιβλαβής για τα χέρια
  Να έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ.
• Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία των 4 lt

2000

60021875 9 ΥΓΡΟ ΚΡEΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 1 λίτρου:
Το υγρό κρεμοσάπουνο πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προδιαγραφές : 
 Παχύρευστο υγρό κρεμοσάπουνο υψηλού αφρισμού 
 Ουδέτερο ph
  Να περιέχει ενυδατικά στοιχεία (γλυκερίνη, κ.α.) [3]
  Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση
  Να είναι ευχάριστα αρωματισμένο 
.  Με έγκριση από το Γ.Χ.Κ.
  Να είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο με μελέτες.

τεμ 2000

Κατανομή των ειδών ανά Μονάδα

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΥΓΡΟ   ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 500-750ml ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΕΜ. 3
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 30
ΑΓ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 3
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 40
ΜΕΓΑΡΑ 20
ΝΙΚΑΙΑ 50
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 100
ΠΕΡΑΜΑ 4
ΚΑΜΙΝΙΑ 20

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ  ΠΙΑΤ.ΣΤΟ ΧΕΡΙ 450-750ml ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΕΜ. 2
 ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 10

ΑΓ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 2
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 15
ΜΕΓΑΡΑ 15
ΝΙΚΑΙΑ 18
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 7
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20
ΠΕΡΑΜΑ 1
ΚΑΜΙΝΙΑ 10

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΙΛΑ 3
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 7
ΑΓ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 3



ΕΛΕΥΣΙΝΑ 7
ΜΕΓΑΡΑ 6
ΝΙΚΑΙΑ 6
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 4
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8
ΠΕΡΑΜΑ 2
ΚΑΜΙΝΙΑ 4

ΧΛΩΡΙΝΗ   2LIT ΑΙΓΑΛΕΩ ΦΙΑΛ. 50
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 300
ΑΓ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 50
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 500
ΜΕΓΑΡΑ 200
ΝΙΚΑΙΑ 200
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 70
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 500
ΠΕΡΑΜΑ 50
ΚΑΜΙΝΙΑ 80

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 30
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 180
ΑΓ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 30
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 250
ΜΕΓΑΡΑ 320
ΝΙΚΑΙΑ 350
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 150
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 480
ΠΕΡΑΜΑ 30
ΚΑΜΙΝΙΑ 180

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΥΓΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΙΤ 80
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 250
ΑΓ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 80
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 300
ΜΕΓΑΡΑ 280
ΝΙΚΑΙΑ 320
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 90
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 400
ΠΕΡΑΜΑ 80
ΚΑΜΙΝΙΑ 120

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΙΤ 10
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 80
ΑΓ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 10
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 200
ΜΕΓΑΡΑ 150
ΝΙΚΑΙΑ 130
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 80



ΠΕΙΡΑΙΑΣ 280
ΠΕΡΑΜΑ 10
ΚΑΜΙΝΙΑ 50

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ SPRAY ME AΛΚΟΟΛΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 60% 
(ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ)

ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΙΤ
2

ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 70
ΑΓ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 85
ΜΕΓΑΡΑ 60
ΝΙΚΑΙΑ 60
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 20
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 180
ΠΕΡΑΜΑ 2
ΚΑΜΙΝΙΑ 20

ΑΠΟΡ/ΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΛΙΤ 2
ΑΓ. ΣΟΦΙΑ 55
ΑΓ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 60
ΜΕΓΑΡΑ 35
ΝΙΚΑΙΑ 120
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 180
ΠΕΡΑΜΑ 2
ΚΑΜΙΝΙΑ 15

                                                                                       Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                                                                        α/α

                                                                                              ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
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