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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 

 
 

Τεχνική Έκθεση 
 

      Τα υπό προμήθεια είδη υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού με αριθμό CPV 39830000-9 για τις 
ανάγκες του Δήμου ΧΙΟΥ και των Νομικών του Προσώπων πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, 
αναγνωρισμένου επώνυμου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό. 

Τονίζεται ότι ο Δήμος ΧΙΟΥ διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει εάν το επιθυμεί δείγματα από τα 
παραπάνω είδη καθαριότητας ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 

Αναλυτικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές για τα είδη υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού 
παρατίθενται στη σχετική μελέτη (4/2015) του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Χίου. 

Η προμήθεια προβλέπεται να εκτελεσθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 27.476,43 € μαζί με 
το ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
08-07-2015 

Ο Προϊστάμενος 
 

 
 

 
Χαμέτης Ιωάννης Φαφαλιός Αδαμάντιος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας &            

    ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                      ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου των Ν.Π.Δ.Δ. 
                                                                                            έτους 2015                                                                                                                                                         
 
Αρ. Μελέτης 4/2015 
      

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 

Τα υπό προμήθεια είδη υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου ΧΙΟΥ και των Νομικών 

του Προσώπων θα είναι εγχώριας ή κοινοτικής προέλευσης, αρίστης ποιότητας και εγνωσμένης 

κατασκευάστριας εταιρίας. 

 
 
ΟΜΑΔΑ Α ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 

1. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800 gr 

Χαρτί κουζίνας σε ρολό 800 gr μονό. 

2. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 90gr ΤΕΜ. 

Χαρτί υγείας σε ρολό 90 gr, μονό (σε συσκευασία των 8 ή 40 τεμ.) 

3. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

Χαρτοπετσέτες πακέτο 100τεμ. 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β ΕΙΔΩΝ ΣΑΚΟΥΛΑΣ 
 

4. ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 85Χ110 εκ. 

Σακούλα απορριμμάτων πλαστική με διαστάσεις 85cm x 110 cm ,χρωματισμό μαύρο και με τα υπόλοιπα 

στοιχεία (βάρος ποιότητα ) όπως το δείγμα της υπηρεσίας μας. 

5. ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 75Χ57 εκ. 

Σακούλα απορριμμάτων πλαστική με διαστάσεις 75cm x 57cm ,χρωματισμό μαύρο και με τα υπόλοιπα 

στοιχεία (βάρος ποιότητα ) όπως το δείγμα της υπηρεσίας μας. 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 
 

6. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ 

Αλκοολούχος λοσιόν 70 βαθμών   

7. ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 

Αλουμινόχαρτο αρίστης ποιότητας, από καθαρό αλουµίνιο, κατάλληλο να διατηρεί τρόφιµα πάντα 

φρέσκα και υγιεινά .Μήκους 30 µέτρων χ 0,30 cm σε ρολό. Τυποποιημένο σε χάρτινο κουτί που 

εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης η προέλευση και οι διαστάσεις. 
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8. ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΦΟΥΡΝΟΥ 

Αντικολλητικό χαρτί φούρνου σε διάφορες διαστάσεις (συσκευασία των 8 μέτρων) 

9. ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ 

Αποσμητικά χώρου σε διάφορα αρώματα 

10. ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ 

Αρωματικές θήκες για παλτό (σε 3άδα) 

11. ΑΣΕΤΟΝ 

Ασετόν διαλυτικό υγρό 

12. ΒΑΜΒΑΚΙ  

Βαμβάκι σε συσκευασία των 100 gr 

13. ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ  

Βενζίνη καθαρή των 500 ml 

14. ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Γάντια κουζίνας latex λεπτά κουτί 100 τεμ. μέγεθος medium ή small ανάλογα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας 

15. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Γάντια µιας χρήσης (ιατρικά – latex ) από ανθεκτική πλαστική μεμβράνη (πολυαιθυλένιο) σε 

συσκευασία των 100 τεµαχίων μεγέθους LARGE. Η συσκευασία να αναγράφει τα σχετικά. 

16. ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ MEDIUM 

Γάντια πλαστικά νεροχύτη μέγεθος medium 

17. ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ LARGE 

Γάντια πλαστικά νεροχύτη μέγεθος large  

18. ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

Διαφανής μεμβράνη για κάθε χρήση σε συσκευασία των 250 μέτρων 

19. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ 

Επαγγελματικές παρκετέζες για μεγάλες επιφάνειες, νήμα βαμβακερό, διάστασης 1 m με κοντάρι.  

20. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

Επαγγελματικές σφουγγαρίστρες με κοντάρι αρίστης ποιότητας 

21. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Επαγγελματικός κουβάς σφουγγαρίσματος τροχήλατος με μεταλλικό σκελετό αποτελούμενος από δύο 

πλαστικούς κάδους περίπου 25 λίτρων και πρέσσα (στίφτης). 

22. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ 

Χαρτομάντιλα επιτραπέζια κουτί 

23. ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ WC 

Καλαθάκια απορριμμάτων wc πλαστικά με ποδοκίνητο άνοιγμα για το καπάκι 
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24. ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  

Καλαθάκια απορριμμάτων γραφείων πλαστικά απλά. 

25. ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 100 τεμ. 

Καλαμάκια πλαστικά 100 τεμαχίων σπαστά 

26. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΕΛΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

Κοντάρι αλουμινίου αρίστης ποιότητας, µήκους 1,5 μέτρων περίπου, κατάλληλο για επαγγελµατική 

σφουγγαρίστρα .   

27. ΚΟΝΤΑΡΙ 

Κοντάρι για σφουγγαρίστρες και σκούπες αρίστης ποιότητας με µηχανισµό για να βιδώνουν. 

28. ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Κουβάς σφουγγαρίσματος πλαστικός μικρός τουλάχιστον 14 λίτρων με στίφτη. 

29. ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Κουταλάκια πλαστικά μιας χρήσης αρίστης ποιότητας, άθραυστα, εγκεκριμένα για τρόφιµα. Σε 

κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική, υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 100τεμαχίων. 

30. ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ 

Κρεμάστρες πακέτο 6 τεμαχίων. 

31. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΗ 

Κρεμάστρα ξύλινη. 

32. ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ 

Κρεμάστρα παντελονιού με φελιζόλ. 

33. ΛΕΚΑΝΕΣ ΡΟΥΧΩΝ 

Λεκάνες ρούχων 20 λίτρων πλαστικές 

34. ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Μανταλάκια πλαστικά. 

35. ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ 

Μαντηλάκια πακέτο 25 τεμ. 

36. ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 

Μπατονέτες απλές. 

37. ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ ΤΡΙΑΔΑ 

Μωρομάντιλα υγρά σε συσκευασία τριάδας. 

38. ΞΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 

Ξυλάκια για σουβλάκια πακέτο των 100 τεμαχίων 

39. ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ 

Οδοντογλυφίδες πακέτο 1000 τεμαχίων 
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40. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ  

Οινόπνευμα καθαρό 425 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να  αναγράφονται τα συστατικά και αριθµός 

έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. 

41. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΜΠΛΕ 

Οινόπνευμα μπλε 430 gr. Εξωτερικά της συσκευασίας να  αναγράφονται τα συστατικά 

42. ΠΑΓΟΚΥΨΕΛΕΣ 

Παγοκυψέλες πακέτο πολλών τεμαχίων. 

43. ΠΑΝΕΣ 

Πάνες αλλαγής βρεφών Νo 4. Θα πρέπει να έχουν απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρμα, να είναι 

απορροφητικές χάρη σε εξελιγμένο σύστημα κατανομής της υγρασίας στην πάνα, ενώ θα πρέπει να 

διατηρούν τα μωρά στεγνά για περισσότερη ώρα. Θα έχουν μελετημένο σχήμα contoured που 

αγκαλιάζει τρυφερά το κορμάκι του μωρού, ενώ θα πρέπει να έχει ενισχυμένο στρώμα ειδικού 

απορροφητικού υλικού Ultra Dry που θα απορροφά την υγρασία και θα την κρατά μακριά από το 

ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Με ειδικά μελετημένα λαστιχάκια που θα εφαρμόζουν τέλεια στο κορμάκι 

του μωρού, χωρίς να το σφίγγουν και να το πληγώνουν. 

44. ΠΑΝΕΣ 

Πάνες αλλαγής βρεφών Νo 5. Θα πρέπει να έχουν απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρμα, να είναι 

απορροφητικές χάρη σε εξελιγμένο σύστημα κατανομής της υγρασίας στην πάνα, ενώ θα πρέπει να 

διατηρούν τα μωρά στεγνά για περισσότερη ώρα. Θα έχουν μελετημένο σχήμα contoured που 

αγκαλιάζει τρυφερά το κορμάκι του μωρού, ενώ θα πρέπει να έχει ενισχυμένο στρώμα ειδικού 

απορροφητικού υλικού Ultra Dry που θα απορροφά την υγρασία και θα την κρατά μακριά από το 

ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Με ειδικά μελετημένα λαστιχάκια που θα εφαρμόζουν τέλεια στο κορμάκι 

του μωρού, χωρίς να το σφίγγουν και να το πληγώνουν. 

45. ΠΑΝΕΣ 

Πάνες αλλαγής βρεφών Νo 6. Θα πρέπει να έχουν απαλή υφή που δεν ερεθίζει το δέρμα, να είναι 

απορροφητικές χάρη σε εξελιγμένο σύστημα κατανομής της υγρασίας στην πάνα, ενώ θα πρέπει να 

διατηρούν τα μωρά στεγνά για περισσότερη ώρα. Θα έχουν μελετημένο σχήμα contoured που 

αγκαλιάζει τρυφερά το κορμάκι του μωρού, ενώ θα πρέπει να έχει ενισχυμένο στρώμα ειδικού 

απορροφητικού υλικού Ultra Dry που θα απορροφά την υγρασία και θα την κρατά μακριά από το 

ευαίσθητο δέρμα του μωρού. Με ειδικά μελετημένα λαστιχάκια που θα εφαρμόζουν τέλεια στο κορμάκι 

του μωρού, χωρίς να το σφίγγουν και να το πληγώνουν. 

46. ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Πιάτα πλαστικά μιας χρήσης αρίστης ποιότητας, άθραυστα, εγκεκριμένα για τρόφιµα Σε κατάλληλα 

τυποποιημένη πλαστική, υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 20τεμαχίων. 

47. ΠΙΓΚΑΛ WC  

Πιγκάλ wc πλαστικό σκουπάκι. 

48. ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ 

Αντιολισθητικά ποδόμακτρα με καλή ικανότητα δέσμευσης της βρωμιάς και τουλάχιστον δίχρωμης 

απόχρωσης. 
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49. ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Πλαστικά ποτήρια νερού αρίστης ποιότητας, άθραυστα, µε θερµική αντοχή µέχρι 120 βαθµούς Κελσίου, 

χωρητικότητας 270 ml, εγκεκριμένα για τρόφιµα. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική, υγιεινή 

συσκευασία ασφαλείας των 50 ποτηριών. 

50. ΠΟΥΔΡΑ 

Πούδρα σε συσκευασία των 100 gr. 

51. ΡΟΛΛΟ ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ 

Σπογγοπετσέτα ρολό 3 μέτρων, αρίστης ποιότητας, υπεραπορροφητική, υπερανθεκτική. Κατάλληλη για 

καθαριότητα σε τραπέζια ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εµαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά. χρήσεις. 

52. ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 

Σακουλάκια για καλαθάκια γραφείων διαστάσεων 48 x 56εκ. (συσκευασία 20 τεμαχίων). 

53. ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ 

Σακουλάκια τροφίμων ψυγείου πακέτο. 

54. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΕΣ 

Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές μεσαίου μεγέθους (συσκευασία ρολό) 

55. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ  

Σακούλες απορριμμάτων πλαστικές μεγάλου μεγέθους (συσκευασία ρολό) 

56. ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 

Σαπούνι αρωματικό για τα χέρια 

57. ΣΧΟΙΝΑΚΙ 

Σχοινάκι σε συσκευασία 10 μέτρων. 

58. ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ 

Σκοροκτόνο µε δραστική ουσία permethrin. 

59. ΣΚΟΥΠΑ ΨΑΘΙΝΗ  

Σκούπα χόρτου (ψάθινη) μεγάλη με ξύλινο κοντάρι. 

60. ΣΚΟΥΠΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Σκούπες αρίστης ποιότητας, από συνθετικό τρίχωµα µε ειδικά επεξεργασμένες ίνες, οι οποίες να 

προσαρμόζονται σε κοντάρια. 

61. ΣΠΑΓΚΟΣ 

Σπάγκος πακέτο 10 τεμαχίων 

62. ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΑΤΑ 

Πανάκια γενικού καθαρισµού (σπογγοπετσέτες) αρίστης ποιότητας, υπεραπορροφητικά, 

υπερανθεκτικά πακέτο 10 τεμαχίων. Κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, 

κουζίνες, πλακάκια, εµαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά. χρήσεις.  

63. ΣΠΡΕΫ ΓΙΑ ΜΥΓΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 

Spray απωθητικό για μύγες και κουνούπια άοσμο. 
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64. ΣΠΡΕΫ ΓΙΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ 

Spray απωθητικό για μυρμήγκια και κατσαρίδες άοσμο. 

65. ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΥΒΑ 

Στίφτης εξάρτημα για κουβά απλό αρίστης ποιότητας. 

66. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 

Συρματάκια για το νεροχύτη (κουλούρα). 

67. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 

Σφουγγάρια για το μπάνιο κανονικού μεγέθους αρίστης ποιότητας. 

68. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΑΤΑ 

Σφουγγαράκια πιάτων μεσαίου μεγέθους. 

69. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 

Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική αρίστης ποιότητας, από συνθετικό µε µηχανισµό για να βιδώνει σε 

κοντάρι αλουμινίου. 

70. ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 

Αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψεως. 

71. ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΔΕΜΑΤΑ 

Αυτοκόλλητες ταινίες για συσκευασία δεμάτων και χαρτοκιβωτίων 

72. ΤΑΨΑΚΙΑ 

Ταψάκια αντικολλητικά αλουμινίου μιας χρήσης. 

73. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

Επαγγελματικό φαράσι με κοντάρι 33εκ. (ενισχυμένου τύπου) και λάστιχο μπροστά για καλή εφαρμογή 

σε δάπεδο για χρήση εξωτερικού χώρου. 

74. ΦΑΡΑΣΙ 

Φαράσι πλαστικό απλό με λάστιχο μπροστά για καλύτερη εφαρμογή στο δάπεδο. 

75. ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ) 

Φαράσι πλαστικό με στιβαρή μακριά χειρολαβή (ενισχυμένου τύπου) και λάστιχο μπροστά για καλή 

εφαρμογή στο δάπεδο. 

76. ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΚΑΜΙΝΕΤΟΥ 

Φιαλάκια καμινέτου προτεινόμενου τύπου «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» 

77. ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΚΑΜΙΝΕΤΟΥ 

Φιαλάκια καμινέτου προτεινόμενου τύπου «EL GREGO» 

78. ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΚΑΜΙΝΕΤΟΥ 

Φιαλάκια καμινέτου προτεινόμενου τύπου «GAZ» 

79. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 

Φίλτρο αποροφητήρα πολλαπλής απορροφήσεως. 
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ΟΜΑΔΑ Δ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

80. ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 1 KG 

Γυαλιστικό και αναγεννητικό αλάτι πλυντηρίου πιάτων σε συσκευασία του 1 kg 

81. ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

Αλάτι πλυντηρίου ρούχων αποσκληρυντικό νερού 

82. ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΥΓΡΟ  

Αντιβακτηριδιακό - απολυμαντικό υγρό για τα χέρια με αντλία. 

83. ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΙΠΤΗΡΩΝ 

Αποφρακτικό σε σκόνη για αποχετεύσεις νιπτήρων χρήση και με κρύο νερό. 

84. ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 

Αφρόλουτρο σώματος σε πλαστική συσκευασία σε διάφορα αρώματα. 

85. ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ  

Αφρός καθαρισμού εστιών κουζίνας για τα λίπη σε μορφή σπρέυ 300ml. 

86. ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  

Γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων σε μπιτόνι των 800 gr. 

87. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4 LT 

Υγρό καθαρισµού τζαµιών αρίστης ποιότητας. Πλαστική συσκευασία 4 λίτρων. 

88. ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 

Μαλακτικό πλυντηρίου ρούχων μπιτόνι 4 λίτρων σε διάφορα αρώματα. 

89. ΣΑΜΠΟΥΑΝ 

Σαμπουάν για όλους τους τύπους μαλλιών σε πλαστικό μπουκάλι. 

90. ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 

Απορρυπαντικό σκόνης για χρήση πλύσης στο χέρι σε συσκευασία των 850 gr. 

91. ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

Σκόνη διαλυτική καθαρισμού μαρμάρων 

92. ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

Απορρυπαντικό σκόνης ρούχων για πλύσιμο στο πλυντήριο. 

93. ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

Απολυμαντικό σπρέι για το καθαρισμό επιφανειών, αρίστης ποιότητας. 

94. ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ  

Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων μονές ή σε συσκευασία πολλών τεμαχίων. 

95. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΗ 750 ML 

Υγρό καθαρισμού, συσκευασία των 750 ml να καθαρίζει τη βρωµιά από τα λίπη καθώς και τα μικρόβια 
από τις επιφάνειες. 

96. ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

Υγρό πλυντηρίου ρούχων σε συσκευασία των 60 ml σε διάφορα αρώματα. 

97. ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 1 lt 
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Υγρό απολυμαντικό δαπέδου σε πλαστικό μπιτόνι του 1 lt. 

98. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ 500 ML 

Υγρό σαπούνι για πλύσιμο των πιάτων 500 ml απλό σε διάφορα αρώματα. 

99. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΑΛΛΙΝΩΝ  

Υγρό για πλύσιμο μάλλινων σε πλαστικό μπουκάλι συσκευασίας 1 lt. 

100. ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4 LIT 

Υγρό απολυμαντικό δαπέδου σε πλαστικό μπιτόνι του 4 lt. 

101. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΑΤΑ 

Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε υγρή µορφή. Τυποποιημένο σε 
κατάλληλη συσκευασία, βάρους 750ml. Να προστατεύει το πλυντήριο των πιάτων, τα πιάτα κ.λ.π. από 
τη συσσώρευση των αλάτων. 

102. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας, αρωµατικό ,φιλικό προς το περιβάλλον. Τυποποιηµένο σε 
κατάλληλο πλαστικό µπιτόνι με αντλία για τα χέρια διάφορα αρώματα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος η προέλευση και οι προφυλάξεις. 

103. ΥΓΡΟ ΠΑΠΙ WC 

Υγρό τουαλέτας παχύρρευστο ή GEL, απολυμαντικό  που να καθαρίζει , να απολυµαίνει και να 
αρωµατίζει σε διάφορα αρώματα. 

104. ΥΓΡΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 720 ml  

Υγρό δαπέδου παχύρευστο 720ml (κατά προτίμηση χωρίς αμμονιαζόλ) 

105. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ 4 LT 

Υγρό σαπούνι για πλύσιμο των πιάτων σε συσκευασία των 4 lt απλό σε διάφορα αρώματα. 

106. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ 750 ML 

Υγρό σαπούνι για πλύσιμο των πιάτν 750 ml απλό σε διάφορα αρώματα 

107. ΥΓΡΟ ΠΛΥΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 1 LIT 

Υγρό πλυντηρίου πιάτων (εκθαμβωτικό) αρίστης ποιότητας, σε µορφή υγρού σε πλαστικό μπιτόνι, 
βάρους 1 λίτρου. Εξωτερικά του μπιτονιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, 
οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. 

108. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4 LIT 

Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών αρίστης ποιότητας, αρωµατικό ,φιλικό προς το περιβάλλον συσκευασία 4lit. 

109. ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500 ML 

∆ιάλυµα Υδροχλωρικού οξέως (ακουαφόρτε) αρίστης ποιότητας, για την καθαριότητα και λεύκανση     
wc, νεροχυτών, νιπτήρων κ.λ.π. Μπουκάλι των 500 ml. Εξωτερικά του πλαστικού μπουκαλιού να 
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και η προέλευση. 

110. ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΑΙΗ  

Χλωρίνη αραιή πλαστική συσκευασία 2 λίτρων  

111. ΧΛΩΡΙΝΗ ΜΠΕΤΟΝΙ  

Χλωρίνη αραιή πλαστική συσκευασία 4 λίτρων 

112. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 1250ML 

Χλωρίνη παχύρευστη διάφορα αρώματα πλαστική συσκευασία 1250 ml 
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113. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 750ML 

Χλωρίνη παχύρευστη διάφορα αρώματα πλαστική συσκευασία 750 ml 

114. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 2LΤ 

Χλωρίνη παχύρευστη διάφορα αρώματα πλαστική συσκευασία 2 λίτρων 
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