
 

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Χίος,    6 / 3 / 2020     

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ  

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΧΙΟΥ 

                     
             Αρ. Πρωτ. : οικ. 1307 

 

 

 
Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

FAX. 

Πληροφορίες 

 

Τηλέφωνο 

: 

:

:

: 

 

: 

Πολυτεχνείου 1 

82 131 – Χίος 
2271350561 

Π.Παπασπανούδης 
Δ.Ξυδάδη 

2271350519 

2271350520 

 ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Χίου 

(για ενημέρωση των μελών του) 

                                                               

ΘΕΜΑ : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

ETOΥΣ 2020 

ΣΧΕΤ. :  

 
        Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί διάφορα είδη 

καθαριότητας σύμφωνα με τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση, 

απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 

Εάν ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την παραπάνω προμήθεια παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε την 

καθαρή τιμή προσφοράς ανά μονάδα και υπολογίσετε συνολικά τον αναλογούντα Φ.Π.Α., να προσκομίσετε 
την κλειστή προσφορά σας στην Υπηρεσία μας μέχρι  την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-03-2020  και ώρα 

14:30.π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας της Π.Ε. Χίου, Πολυτεχνείου 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  που 

θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές. 

Οι προσφορές σας θα κριθούν  στο σύνολο  και θα γίνουν δεκτές προσφορές που ικανοποιούν το 

σύνολο της παραγγελίας και όχι μέρος αυτής. 

Παρακαλούμε τα υπό προμήθεια απορρυπαντικά να έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ και να πληρούν τις 

απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών κανονισμών 648/2004 και 907/2006. 

Η Υπηρεσία  μας  θα αξιολογήσει  την κάθε  προσφορά  των  ενδιαφερομένων που εμπεριέχουν τιμές 

για όλα τα είδη και μεταξύ αυτών θα επιλέξει εκείνες που στο σύνολό τους έχουν την μικρότερη συνολική 

προσφερόμενη τιμή. Προσφορές που δεν θα έχουν τιμές για όλα τα είδη δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η Υπηρεσία μας θα έχει το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες της. 

          Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου http://www.pvaigaiou.gov.gr, στους Διαγωνισμούς.                                                  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

του Τμήματος Προμηθειών& Περιουσίας 
 

 

 

Παναγιώτης Παπασπανούδης 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 



Κατάσταση των υπό προμήθεια ειδών καθαριότητας  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 

Ποσότητα 

ανά Είδος 
 

 

Τιμή 

μονάδας 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 

1 
Καθαριστικό - Απολυμαντικό γενικής χρήσης χωρίς 
χλώριο σε φιάλη των 1 lt.                                                                            

240    

2 
Υγρό καθαριστικό - αποσμητικό δαπέδου με άρωμα 

κεράσι σε φιάλες των 4  lt. 
100   

3 
Καθαριστικό - Απολυμαντικό υγρό παχύρευστο γενικής 

χρήσης με ενεργό χλώριο σε φιάλη των 750ml.                                           
100    

4 Υγρό για τζάμια σε φιάλη των 750 ml  με αντλία 150    

5 
Υγρό καθαρισμού - απολύμανσης λεκάνης σε διάφορα 

αρώματα (τύπου παπί) σε φιάλη των 750ml. 
100    

6 
Υγρό κρεμοσάπουνο βακτηριοστατικό σε διάφορα 

αρώματα, σε φιάλες των 4  lt. 
20    

7 
Απολυμαντικό – Καθαριστικό με αντλία σε φιάλη των 

500ml.  
120   

8 
Υγρό κρεμοσάπουνο βακτηριοστατικό  με αντλία σε 

διάφορα αρώματα, σε φιάλες των 300 ml.  
180    

9 
Συμπυκνωμένο υγρό για καθαρισμό - πλύσιμο σκευών 

στο χέρι σε φιάλη των 500 ml 
60    

10 
Σκόνη για απόφραξη σωλήνων αποχέτευσης για ζεστό ή 

κρύο νερό 
10    

11 Αλκοολούχος λοσιόν 96
ο
 σε φιάλη των 245 ml.   200    

12 
Πλαστικά γάντια μίας χρήσης  νιτριλίου μέγεθος S – 

πακ. 100τεμ. 
10    

13 
Πλαστικά γάντια μίας χρήσης  νιτριλίου μέγεθος M – 

πακ. 100τεμ. 
30   

14 
Πλαστικά γάντια μίας χρήσης  νιτριλίου  μέγεθος L – 

πακ. 100τεμ. 
20   

15 Σακούλες μπλε Νο 70 ενισχυμένες με χερούλια  (κιλά) 100 κιλά    

16 
Σακούλες σκουπιδιών μεσαίες 52 Χ 80 περίπου σε ρολά 

των 10 τεμ. 
400  ρολά    

17 
Σακούλες σκουπιδιών μικρές για καλαθάκια 40 Χ 50 

περίπου σε ρολά των 30 τεμ. 
1000 ρολά    

18 
Σακούλες σκουπιδιών ενισχυμένες γίγας - ( όχι σε ρολά ) 

(σε κιλά) 
1000 κιλά     

19 
Απορροφητικά πανάκια μεσαίου μεγέθους (τύπου 

VETEX σε διάφορα χρώματα)  
100    

20 
Απορροφητικά πανάκια - πολυπετσέτες μεσαίου 

μεγέθους 
100   

21 Πανάκια μικροϊνών                                                                                                                                                                20    

22 Σκούπες με συνθετική ίνα 50    

23 Σκούπες με σκληρή τρίχα με κοντάρι  10    

24 Επαγγελματική σφουγγαρίστρα χωρίς κοντάρι 40   

25 Κλασική βιδωτή σφουγγαρίστρα χωρίς κοντάρι 50   

26 
Κλασικά κοντάρια από ξύλο για σκούπες - 

σφουγγαρίστρες 
30   

27 Φαράσια πλαστικά απλά 10    



 

 

 

 

 

 

 

28 Φαράσια ορθοστατικά 20    

29 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη 20    

30 
Διπλός κουβάς σφουγγαρίσματος με πρέσα σε βάση 

μεταλλική με ρόδες 
2    

31 Πρέσα σφουγγαρίσματος επαγγελματική 4   

32 Λεκανάκια πλαστικά μεσαίου μεγέθους 10    

33 
Πλαστικό ξυράφι καθαρισμού τζαμιών 40 εκατοστών, με 

μεταλλικό κοντάρι  
10   

34 Σφουγγαράκια τύπου Scotch brite No 72 90   

35 Πλαστικές θήκες για χειροπετσέτες ΖΙΚ - ΖΑΚ 1   

36 Καλαθάκια τουαλέτας πλαστικά με καπάκι 8-12 Lt. 5   

37 Βουρτσάκια λεκάνης τουαλέτας (ΠΙΓΚΑΛ)  20   

38 Κατσαριδικτόνο σε σπρέι  10   

39 Σπρέι για μύγες και κουνούπια 5   

  ΣΥΝΟΛΟ 

  

    

 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 17%   

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
  

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 

…………………………………… 

(υπογραφή – σφραγίδα) 
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