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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

 

A/A Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Απαιτούμενες Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 

ΟΙΚΟΣ / 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 

ΧΩΡΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

1 
ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΠΙΑΤΩΝ 2Kg 
ΤΕΜ 

Αλάτι σε συσκ. 2 κιλών. Με όξινη 

δραστική σύνθεση που αφαιρεί τα 

άλατα από τις συσκευές με γρήγορη 

και αποτελεσματική δράση. Για χρήση 

σε επαγγελματικά και οικιακά 

πλυντήρια, ώστε να διατηρούνται οι 

συσκευές σε άριστη κατάσταση. 

   

2 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 

μέτρων 
ΤΕΜ 

Αλουμινόχαρτο 100 μέτρων Χ 30 cm,  

κλασικό αλουμινόχαρτο να 

προστατεύει αποτελεσματικά τα 

τρόφιμα από το φως και τις οσμές. 

Από κράμα αλουμινίου υψηλής 

αντοχής, ποιότητας, να διαθέτει 

ιδανικό πάχος για να μη σκίζεται, να 

μην τσακίζει, να χρησιμοποιείται και 

από τις δύο πλευρές. 

   

3 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑΣ 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΤΕΜ 

Ανταλλακτικό οικιακής σκούπας, να 

εφαρμόζει απόλυτα στη σκούπα. 
   

4 
ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 4 

λίτρων 
ΤΕΜ Απιονισμένο νερό σε συσκ. 4 λίτρων    

5 
ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΑΝΟΞEΙΔΩΤΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΤΕΜ 

Απλώστρα ανοξείδωτη εσωτερικού 

χώρου πτυσσόμενη 
   

6 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ & 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

(5ΛΙΤΡΟ) 

ΤΕΜ 
Υγρό δαπέδων καθαριστικό και 

απολυμαντικό 5 λίτρων. 
   

7 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 

4 ΛΙΤΡΩΝ ή 500ml 
ΤΕΜ 

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε 

μορφή gel 4 λίτρων ή 500ml (+-5%) 

με αντλία. Ήπιο αντισηπτικό, να 

βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση 

των ιών που μεταδίδονται μέσω των 

χεριών. 
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8 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΠΕΤΣΕΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ 

VETEX) ΡΟΛΟ 14 ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΕΜ 

Σε ρολό περίπου 14 μέτρα (τύπου 

vetex ή παρόμοιο). Υψηλή 

απορροφητικότητα, άριστης ποιότητας 

και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να 

αφήνει χνούδι. 

   

9 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ 

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό 

χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για όλες 

τις επιφάνειες που πλένονται. 

Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, 

πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια 

δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λ.π. Δεν 

θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει 

ευχάριστη και διακριτική οσμή. 

Πλαστική οικονομική φιάλη 4 λίτρων 

πάνω στην οποία θα αναγράφονται 

οδηγίες χρήσεως, προφύλαξης και  

ασφάλειας. 

   

10 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΑΛΑΤΑ 0,5 λίτρα ή 4 λίτρα 
ΤΕΜ 

Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου 

βιακάλ ή παρόμοιο) σε συσκ. 500 ml. ή 

4 λίτρων. Να διαλύει αμέσως άλατα, 

πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού 

που επικάθονται στα είδη υγιεινής. 

Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα 

ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, 

ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής 

κλπ. 

   

11 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΜΟΚΕΤΕΣ 1 λίτρου 
ΤΕΜ 

Απορρυπαντικό για μοκέτες χαμηλού 

αφρισμού, 1 λίτρου. 
   

12 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 380 

γραμμ. 

ΤΕΜ 

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για 

πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών , 

κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο 

χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, 

να διεισδύει γρήγορα , και να διαλύει 

εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε 

πλούσια ενεργά συστατικά και 

γλυκερίνη. Eιδικής σύνθεσης που να 

βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε 

μορφής (τσάι, λίπη , αίμα καφές, αυγά 

κ.λ.π.).Τα δε συστατικά του στοιχεία 

να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα 

Σε συσκευασία 380γρ. 
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13 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ 

ΤΖΑΜΙΑ 1 λίτρου ή 4 λίτρων 
ΤΕΜ 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, 

κατάλληλο για όλες τις γυάλινες 

επιφάνειες που πλένονται, όπως 

τζάμια, βιτρίνες , παράθυρα, παρμπρίζ 

και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. Να 

απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, 

στίγματα και δακτυλιές. Να μην αφήνει 

ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. 

Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με 

οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης 

και αρ. αδείας κυκλοφορίας του 

προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. Να διατίθεται σε 

συσκευασία του 1 lt ή των 4 λίτρων. 

   

14 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ  

500ml ή 4 λίτρων 

ΤΕΜ 

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για 

πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών, 

κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο 

χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, 

να διεισδύει γρήγορα, και να διαλύει 

εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε 

πλούσια ενεργά συστατικά και 

γλυκερίνη. Eιδικής σύνθεσης που να 

βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε 

μορφής (τσάι, λίπη , αίμα καφές, αυγά 

κ.λ.π.). Τα δε συστατικά του στοιχεία 

να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα 

Σε συσκευασία 500ml (+-10%) ή σε 

συσκευασία 4 λίτρων. 

   

15 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 4 

λίτρων 

ΤΕΜ 

Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο 

πιάτων στο πλυντήριο 4lt, αρίστης 

ποιότητας, τυποποιημένο σε 

κατάλληλη συσκευασία πλαστικού 

μπιτουνιού. Εξωτερικά να 

αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες 

προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης 

του Γ.Χ.Κ. 

   

16 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 60 

μεζ. 

ΤΕΜ 

Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο 

ρούχων στο πλυντήριο 60 μεζ., 

ρυθμιζόμενου αφρού. 
   

17 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 
ΤΕΜ 

Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο 

ρούχων στο πλυντήριο συσκευασίας 
   



Σελίδα 4 από 19 

 

ΣΚΟΝΗ (20 κιλ.) 20kg. 

18 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

ΥΓΡΟ 4 λίτρων 

ΤΕΜ 
Απορρυπαντικό υγρό για πλύσιμο 

ρούχων στο πλυντήριο 4 λίτρων. 
   

19 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 

ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (1KG) 
ΤΕΜ 

Απορρυπαντικό για πλύσιμο ρούχων 

ειδικά μελετημένο για βρεφικά ρούχα. 
   

20 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΠΙΑΤΩΝ  4 L  
ΤΕΜ 

Υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για 

πλύσιμο πιάτων, ποτηριών, σκευών , 

κατσαρόλες και μαχαιροπήρουνα στο 

χέρι. Θα πρέπει να είναι παχύρρευστο, 

να διεισδύει γρήγορα , και να διαλύει 

εύκολα τα λίπη. Περιεκτικότητα σε 

πλούσια ενεργά συστατικά και 

γλυκερίνη. Eιδικής σύνθεσης που να 

βοηθά στον καθαρισμό ρύπων κάθε 

μορφής (τσάι, λίπη , αίμα καφές, αυγά 

κ.λ.π.).Τα δε συστατικά του στοιχεία 

να είναι οικολογικά και βιοδιασπώμενα 

Σε συσκευασία 4 λίτρων. 

   

21 
ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 
ΤΕΜ 

Αποσκληρυντικό πλυντηρίου ρούχων 

σε συσκ.4 λίτρων. 
   

22 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 750ml  ΤΕΜ 

Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 

750ml κατάλληλο να διαλύει αμέσως 

λίπη, κατάλοιπα τροφίμων, πουρί, 

ακαθαρσίες και όλα τα οργανικά υλικά, 

χωρίς να βλάπτει τους πλαστικούς 

σωλήνες. 

   

23 
ΑΡΑΧΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΤΕΜ Αραχνόσκουπα με κοντάρι πτυσσόμενο    

24 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ WC BLOCK ΤΕΜ Αρωματική ταμπλέτα WC BLOCK    

25 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ WC ΣΠΡΕΙ ΤΕΜ Αρωματικό σπρέι για WC    

26 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ 

(ΤΥΠΟΥ ΚΟΧ) 500ML 

ΤΕΜ 
Συμπυκνωμένο αποσμητικό αρωματικό 

χώρου 500ml (τύπου ΚΟΧ). 
   

27 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΤΕΜ 

Αφρόλουτρο με άρωμα για να αφήνει 

το δέρμα απαλό με υπέροχη μυρωδιά. 

Να καθαρίζει σε βάθος το δέρμα 

αφήνοντας μια μοναδική αίσθηση 

καθαριότητας και φρεσκάδας χωρίς 
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ερεθισμούς, σε συσκευασία 250 – 

300ml. 

28 ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜ 

Να παράγεται από 100% υδρόφιλο 

φαρμακευτικό βαμβάκι. Λευκό, 

μαλακό, καλά λαναρισμένο, προσεκτικά 

πιεταρισμένο, να αποτελείται από 

μακριές ίνες και κόβεται εύκολα. 

Κατάλληλο για καλλυντική – ιατρική 

χρήση. Να Πληροί τις προδιαγραφές 

τις Ελληνικής Φαρμακοποιίας. 

   

29 ΒΟΥΡΤΣΑ ΤΕΜ 
Βούρτσα για τον καθαρισμό μοκετών, 

χαλιών, υφασμάτων επίπλωσης. 
   

30 ΒΟΥΡΤΣΑ W.C. ΤΕΜ 
Βούρτσα WC για πιγκάλ τουαλέτας 

ανοιχτό 
   

31 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ (100 τεμ/κουτί) - 

Μεγέθη M, L, XL 

ΤΕΜ 

Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση 

χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 

Χαρακτηριστικά: Υποαλλεργικά, 

Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή 

από ανθεκτικό υλικό. Μιας χρήσεως, 

λευκού χρώµατος, κατασκευασµένα 

από φυσικό ελαστικό λάτεξ (ιατρικά). 

Συσκ. 100 τεμάχια/κουτί. 

   

32 
ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  

ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΖΕΥΓΟΣ) 
ΤΕΜ 

Από πλαστικό ανθεκτικό, άριστης 

ποιότητας, σε όλα τα μεγέθη σε 

συσκευασία από πλαστικό περίβλημα, 

ανά τεμάχιο. 

   

33 

ΔΑΓΚΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΤΕΜ 

Δαγκάνα Επαγγελματικής 

Σφουγγαρίστρας (Πλαστική) 

Διαφόρων Χρωμάτων. 
   

34 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 300ml ΤΕΜ 

Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας 

και χρήσης και να είναι κατά 

προτίμηση οικολογικό ως προς το 

προωθητικό αέριο, άοσμο, να 

διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή 

συσκευασία 300 ml, να πληρεί τις 

οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε 

για τη χρήση που προορίζεται 

(εσωτερικού χώρου). 

   

35 ΙΑΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΕΜ Ιατρικό ρολό 120 μέτρων    
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36 

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ W.C 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 10L ΜΕ 

ΠΑΤΑΛ 

ΤΕΜ 

10 λίτρων πλαστικός με μηχανισμό 

ποδομοχλού για το άνοιγμα του 

καπακιού 
   

37 
ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 

ΠΕΝΤΑΛ 50lt. 
ΤΕΜ 

50 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό 

ποδομοχλού για το άνοιγμα του 

καπακιού 
   

38 
ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ 

ΠΕΝΤΑΛ 45lt.  
ΤΕΜ 

45 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό 

ποδομοχλού για το άνοιγμα του 

καπακιού 
   

39 
ΚΑΔΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 

ΠΕΝΤΑΛ 16lt. 
ΤΕΜ 

16 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό 

ποδομοχλού για το άνοιγμα του 

καπακιού 
   

40 
ΚΑΔΟΣ ΣΦΟΥΓ. ΕΠΑΓΓ. & 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΕΜ 

Κουβάς για καρότσι επαγγελματικός 

25 λίτρων και μηχανισμός 
   

41 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ & 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 

ΔΑΠΕΔΟΥ 5 λίτρων 

ΤΕΜ 

Καθαρισμός και απολύμανση δαπέδων 

και επιφανειών. Το προϊόν να είναι ένα 

συμπυκνωμένο απολυμαντικό 

επιφανειών εγκεκριμένο από τον 

Ε.Ο.Φ. και Γ.Χ.Κ. σε συσκευασία 5lt. 

 

   

42 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 

ΜΠΑΝΙΟΥ   500ml ή 750ml 
ΤΕΜ 

Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου 

ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο) συσκ. 500 ml. ή 

750ml. Να διαλύει αμέσως άλατα, 

πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού 

που επικάθονται στα είδη υγιεινής. 

Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα 

ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, 

ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής 

κλπ. Να φέρει σήμανση CE & να είναι 

κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές 

που δίνονται στην οδηγία 91/155 της 

ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να 

περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις 

τιμές που δίνονται στην οδηγία 

89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. 

   

43 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΜΕΛΑΝΙΩΝ 1LT 
ΤΕΜ 

Καθαριστικά υγρά μελανιών 1lt. Να 

αφαιρεί και να καθαρίζει τα 

υπολείμματα μελανιού από τις κεφαλές 

των cartridge. 
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44 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

(ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗ 

ΜΕΛΑΝΙΟΥ) 750ML 

ΤΕΜ 

Καθαριστικό εμποτισμένων λεκέδων 

για γυαλισμένα μάρμαρα και πέτρινες 

επιφάνειες. Δεν είναι όξινο και δεν 

χαλάει το γυάλισμα των μαρμάρων. 

Διασπά τους λεκέδες που έχουν 

εισχωρήσει σε βάθος, όπως το μελάνι, 

και άλλους λεκέδες από χρωστικές 

ουσίες. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και για τη λεύκανση των μαρμάρων. 

   

45 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 

ΛΕΚΑΝΗΣ WC (ΠΑΠΙ) 

750ml 

ΤΕΜ 

Κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε 

συσκευασία 750 ml. Να είναι 

κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές 

που δίνονται στην οδηγία 91/155 της 

ευρωπαϊκής ένωσης και να περιέχει 

συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που 

δίνονται στην οδηγία 89/542 της 

ευρωπαϊκής ένωσης. Να καθαρίζει, 

απολυµαίνει και να αφαιρεί 

αποτελεσµατικά πουρί, σκουριές και 

δυσάρεστες οσµές. 

   

46 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ 
ΤΕΜ 

Spray αφρού για τον καθαρισμό 

φούρνων και καμμένων λιπών σε συσκ. 

1 λίτρου 
   

47 
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΤΕΜ 

Κάδος απορριμμάτων γραφείου 

πλαστικός, με πλαστική πλέξη. 
   

48 
ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ-

ΜΥΡΜΗΓΚΙ 300ml   
ΤΕΜ 

Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας 

και χρήσης και να είναι κατά 

προτίμηση οικολογικό ως προς το 

προωθητικό αέριο, να διατίθεται σε 

εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 300 

ml, να πληρεί τις οδηγίες και τις 

προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση 

που προορίζεται (εσωτερ. χώρου). 

   

49 
ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 
ΤΕΜ 

Σφουγγαρίστρα 250-300 γρ., από 

φυσικά και συνθετικά νήματα, με 

αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 

καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια 

κατά τη χρήσης της, με μεγάλη 

απορροφητικότητα. Να εφαρμόζει 

απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που 

θα επιλεγεί. 
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50 
ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1.40CM 
ΤΕΜ 

Αλουμινίου, μήκους 1,40 μέτρα (+-

5%), να βιδώνει απόλυτα στην 

επαγγελματική σφουγγαρίστρα. 
   

51 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΣΟ 1.30CM ή 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΟΝΤΡΟ 

ΠΑΣΟ 1.40CM 

ΤΕΜ 

Αλουμινίου, μήκους 1,30 μέτρα (+-5%) 

ή 1,40 (+-5%), να βιδώνει απόλυτα 

στη σφουγγαρίστρα και την σκούπα. 
   

52 

ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ/ΣΚΟΥΠΑ 

ΟΙΚΙΑΚΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΤΕΜ 

INOX, μήκους 1,40 μέτρα (+-10%), να 

βιδώνει απόλυτα στη σφουγγαρίστρα ή 

στη σκούπα. 
   

53 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΕΜ 

Αλουμινίου, μήκους περίπου 1,30 

μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην 

οικιακή σφουγγαρίστρα και την σκούπα 

Κοντάρι ξύλινο / τεμ. 

   

54 

ΚΟΝΤΑΡΙΑ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΤΕΜ 

Αλουμινίου, μήκους περίπου 1,40 

μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην 

επαγγελματική σφουγγαρίστρα. 
   

55 
ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 35L 
ΤΕΜ 

Κουβαδάκια απορριμμάτων 35 λίτρων 

με πεντάλ 
   

56 
ΚΟΥΒΑΣ + ΣΤΙΦΤΗΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΤΕΜ Κουβάς σφουγγαρίσματος με στιπτήρι    

57 
ΚΟΥΒΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 25L 
ΤΕΜ 

Κουβάς για καρότσι επαγγελματικός 

25 λίτρων 
   

58 

ΚΡΕΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ CIF 2 

L 

ΤΕΜ 

Κρέμα τύπου CIF με ενεργό Χλώριο. 

Να καθαρίζει την κουζίνα, το μπάνιο 

και να αφαιρεί έως 100% όλα τα είδη 

σκληρής βρωμιάς εξασφαλίζοντας ένα 

όμορφο αποτέλεσμα. Συσκευασία 2lt. 

   

59 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  1 Λίτρου 

ή 4 Λίτρων 
ΤΕΜ 

Παχύρευστο διάλυμα κατάλληλο για 

πλύσιμο χεριών. Να διατίθεται σε 

συσκευασία του 1 Λίτρου ή των 4 

Λίτρων. Θα πρέπει να είναι ουδέτερου 

pH, περιεκτικότητα σε πλούσια ενεργά 

συστατικά και γλυκερίνη, ευχάριστο 

άρωμα. Τα συστατικά του στοιχεία να 

είναι οικολογικά. 

   

60 

ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ 4 

λίτρων 

ΤΕΜ 
Συμπυκνωμένο στεγνωτικό/γυαλιστικό 

πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων 
   

61 ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΜ Πλαστική λεκάνη περίπου 15-17 lt    



Σελίδα 9 από 19 

 

62 
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ/ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ 

ΡΟΥΧΩΝ (140 γραμ) 
ΤΕΜ 

Λευκαντικό ρούχων για χρήση σε 

επαγγελματικά πλυντήρια 140γρ. 
   

63 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 4 

λίτρων 
ΤΕΜ 

Να περιέχει ενεργά συστατικά 

βιοδιασπώμενα ώστε να μην 

επιβαρύνει το υδάτινο περιβάλλον . 

Να συσκευάζεται σε ειδικά 

μελετημένες συσκευασίες ώστε να 

είναι 100% ανακυκλώσιμες και 

ασφαλείς για το χρήστη, να είναι 

φιλικό με την επιδερμίδα , 

υποαλλεργικό και να μην προκαλεί 

ερεθισμούς , να προσφέρει απαλότητα 

στα ρούχα. Σε συσκευασία των 4lit. 

   

64 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚ Μανταλάκια συσκευασίας 24 τεμ.    

65 

ΜΑΠΑ (MOP) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

ΤΕΜ 

Από μη υφαντό υλικό που σφραγίζεται 

με αντιβακτηριακή ουσία που 

αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων. 

Να απελευθερώνουν τη βρωμιά όταν 

ξεβγάζονται, αντί να την παγιδεύουν 

όπως οι νημάτινες. Να μην ξεφτίζουν, 

ούτε να αφήνουν υπολείμματα. Να 

είναι ανθεκτικές, και να πλένονται 

έως τους 95°C. Να συνδυάζονται με 

κοντάρι αλουμινίου και κεφαλή μάπας. 

   

66 
ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 

200*30Μ 
ΤΕΜ Μεμβράνη διαφανής 200*30 μέτρα    

67 

ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΛΙΚΟ 

ΚΑΡΟΤΣΙ 32L 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΤΕΜ 

Καρότσι καθαρισμού με σκελετό από 

μεταλλικές inox κολώνες, με λαβή και 

ανθεκτικό πλαστικό 32 λίτρων 
   

68 ΜΠΑΤΟΝΕΤΑ (200/ΤΕΜ) ΤΕΜ 
Βιοδιασπώμενες μπατονέτες – σε 

συσκευασία των 200τεμ. 
   

69 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΣΥΣΚ 

Μωρομάντηλα 70-80 τεμ. Χωρίς 

οινόπνευμα. Υποαλλεργικά με 

ουδέτερο PH. 
   

70 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΤΕΜ 

Ξαραχνιάστρα με υψηλής ποιότητας 

πυκνή τρίχα και πτυσσόμενο κοντάρι, 

για την καλύτερη λειτουργία στη χρήση 

της. 

   

71 ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΡΟΛΟ ΤΕΜ 
Ξεσκονόπανο Υδατοαπορροφητικό, 

Ρολό 14 Μέτρα 
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72 ΞΥΡΑΦΑΚΙ (5ΤΕΜ/ΣΥΣΚ.) ΣΥΣΚ Ξυραφάκια σε συσκευασία των 5 τεμ.    

73 ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΕΜ 
Χειροκίνητη Οδοντόβουρτσα μαλακή 

για καθημερινό βούρτσισμα. 
   

74 
ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ 

ΝΤΥΜΕΝΕΣ 1000ΤΕΜ 
ΤΕΜ 

Οδοντογλυφίδες σε συσκευασία των 

1000 τεμ. 
   

75 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ ΤΕΜ 

Πάστα ή γέλη συσκευασμένη σε 

σωληνάριο, η οποία να χρησιμοποιείται 

επάνω στην οδοντόβουρτσα με φυσικό 

άρωμα. 

   

76 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 430 ml 
ΤΕΜ 

Οινόπνευμα φωτιστικό, μπλε για 

γενική χρήση (εξωτερική), σε 

συσκευασία (πλαστικό μπουκάλι) 

περίπου 430 ml. 

   

77 
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ  

80cm ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΤΕΜ 

Ανταλλακτικό σύστημα ξεσκονίσματος 

Δαπέδου 80cm 
   

78 
ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΚΟΜΠΛΕ 

ΜΟΠΑΤΕΞ 80cm 
ΤΕΜ 

Παρκετέζα µε βαµβακερό πρωτογενές 

νήµα 80cm, µεγάλης αντοχής και 

απορροφητικότητας, θα περιέχει 

βάση, ανταλλακτικό και κοντάρι 1,30m 

(+- 10%) 

   

79 

ΠΕΤΣΕΤΑ ΤΥΠΟΥ Wettex 

Νο 2 20*24cm ή Νο 4 

30*30cm 

ΤΕΜ 

Σπογγοπετσέτα πολλαπλών χρήσεων 

για καθημερινή χρήση σε οικιακούς και 

επαγγελματικούς χώρους. Ιδανικές 

για το σπίτι, την κουζίνα, το γραφείο, 

τα καταστήματα εστίασης. Με μαλακή 

ραβδωτή υφή για να κρατά την υγρασία 

χωρίς να επηρεάζει τις επιφάνειες. Σε 

διάφορες διαστάσεις ανά τεμάχιο για 

ευκολία κατά τη χρήση ανάλογα με τις 

ανάγκες, Νο 2-4. 

   

80 
ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 

WC (Νο 25) 
ΤΕΜ 

Πιγκάλ με βουρτσάκι καθαρισμού 

λεκάνης WC (Νο 25) 
   

81 
ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 

WC Νο 30 
ΤΕΜ 

Πιγκάλ με βουρτσάκι καθαρισμού 

λεκάνης WC (Νο 30) 
   

82 
ΠΡΕΣΣΑ (ΣΤΙΦΤΗΣ) 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜ 

Ανταλλακτική πρέσα (στύφτης) 

σφουγγαρίσματος εξ ολοκλήρου από 

πλαστικό υψηλής αντοχής, κατάλληλη 

για κάθε τύπου καροτσιού 

σφουγγαρίσματος. 
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83 ΣΑΚΟΥΛΕΣ  ΡΟΛΟ 52χ75 ΤΕΜ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης (μεσαίες), ενδεικτικών 

διαστάσεων 52χ75 εκ. με κορδόνι, σε 

ρολό των 10 τεμαχίων. 

   

84 ΣΑΚΟΥΛΕΣ MEDIUM 80αρες  ΚΙΛΑ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 80εκ, 

πάχους 40-50 mic, ενδεικτικού 

χρώματος μαύρου. 

   

85 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ 55*75 10ΤΕΜ 
ΚΙΛΑ 

Σακούλα διαστάσεων 55Χ75 cm, 

πάχους 35  mic, σε συσκευασία με 10 

ΤΕΜ/ΡΟΛΟ με κορδόνι. 
   

86 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  ΜΕ 

ΚΟΡΔΟΝΙ 50 
ΚΙΛΑ 

Σακούλα απορριμμάτων σε ρολό με 

κορδόνι. 
   

87 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΚΑΔΟ 

37Lt) 

ΚΙΛΑ 
Σακούλα απορριμμάτων που να 

ταιριάζει σε κάδο 37lt. 
   

88 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

1,10Χ1,00Χ0,6 

ΚΙΛΑ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 1,10Χ 

1,00 Χ 0,60 , πάχους 40-50 mic, 

ενδεικτικού χρώματος μαύρου 

   

89 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΙΛΟΥ 

90*1,10 - (10-11 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΝΑ ΚΙΛΟ)   

ΚΙΛΑ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 1,10Χ 

0,90 εκ , πάχους 40-50 mic, 

ενδεικτικού χρώματος μαύρου. Θα 

πρέπει να έχουν αντοχή σε σκίσιμο και 

σε εφελκυσμό και οι ραφές τους να 

έχουν καλή θερμοπλαστική 

συγκόλληση για να μην ανοίγουν. Το 

πολυαιθυλένιο από το οποίο 

κατασκευάζονται να είναι 

ανακυκλώσιμο. 

   

90 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,30 Χ 

1,10 

ΚΙΛΑ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήση, διαστάσεων 1,30 Χ 1,10, 

πάχους 40-50 mic, ενδεικτικού 

χρώματος μαύρου. Θα πρέπει να 

έχουν αντοχή σε σκίσιμο και σε 

εφελκυσμό και οι ραφές τους να έχουν 

καλή θερμοπλαστική συγκόλληση για 

να μην ανοίγουν. Το πολυαιθυλένιο 

από το οποίο κατασκευάζονται να 

είναι ανακυκλώσιμο. 

   



Σελίδα 12 από 19 

 

91 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 100 ΤΕΜ. 0,45 

Χ 0,52 (ΛΕΥΚΕΣ) 

ΤΕΜ 

Σακούλα γραφείου διαστάσεων 45Χ52 

cm άριστης ποιότητας. Να µην 

σκίζεται, να µην στάζει. Σε κατάλληλα 

τυποποιηµένη συσκευασία η οποία 

εξωτερικά να αναγράφει τις 

διαστάσεις, το βάρος και την 

προέλευση. 

   

92 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ 0,45 Χ 

0,56 (ΛΕΥΚΕΣ) 

ΤΕΜ 

Σακούλα γραφείου διαστάσεων 45Χ56 

cm άριστης ποιότητας. Να µην 

σκίζεται, να µην στάζει. Σε κατάλληλα 

τυποποιηµένη συσκευασία η οποία 

εξωτερικά να αναγράφει τις 

διαστάσεις, το βάρος και την 

προέλευση. Χρώματος λευκό. 

   

93 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ. 0,45 Χ 

0,50 

ΤΕΜ 

Σακούλα γραφείου διαστάσεων 45Χ50 

cm άριστης ποιότητας. Να µην 

σκίζεται, να µην στάζει. Σε κατάλληλα 

τυποποιηµένη συσκευασία η οποία 

εξωτερικά να αναγράφει τις 

διαστάσεις, το βάρος και την 

προέλευση. 

   

94 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 20 ΤΕΜ. 0,45 Χ 

0,50 (ΛΕΥΚΕΣ) 

ΤΕΜ 

Σακούλα γραφείου διαστάσεων 45Χ50 

cm άριστης ποιότητας. Να µην 

σκίζεται, να µην στάζει. Σε κατάλληλα 

τυποποιηµένη συσκευασία η οποία 

εξωτερικά να αναγράφει τις 

διαστάσεις, το βάρος και την 

προέλευση. Χρώματος λευκό. 

   

95 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ ΚΙΛΑ 

Ενισχυμένες σακούλες από ειδικό 

μίγμα πολυαιθυλενίων (LDPE + DPE). 

Εγγυημένες ότι δεν θα σχιστεί ο πάτος 

τους κατά την χρήση. 

   

96 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 

0.35 Χ 0.325 ή ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ 

0.60 Χ 0.30 

ΚΙΛΑ 

Σακούλες χαρτοπλάστ πλαστικές 

τύπου "φανελα" από σκληρό λεπτό 

πλαστικό κατάλληλες για μεταφορά 

εμπορευμάτων, χρώματος λευκό 

   

97 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΟΔΩΝ ΚΙΛΑ 
Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης, πάχους περίπου 40-50 mic, 
   

98 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

(μεγάλες ΤΕΜ/50 σακ.) 
ΤΕΜ 

Σακούλες φύλαξης τροφίμων μεγάλες, 

25Χ35 40mic. 
   



Σελίδα 13 από 19 

 

99 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΤΕΜ 
Σαμπουάν Μαλλιών σε συσκευασία 

350 – 400ml. 
   

100 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΥΓΡΟ 

(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 4 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ 

Παχύρευστο διάλυμα κατάλληλο για 

πλύσιμο χεριών. Να διατίθεται σε 

συσκευασία των 4 λίτρων. Θα πρέπει 

να είναι ουδέτερου pH, περιεκτικότητα 

σε πλούσια ενεργά συστατικά και 

γλυκερίνη. Τα συστατικά του στοιχεία 

να είναι οικολογικά. 

   

101 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ ΤΕΜ Σιδερόπανο για σιδερώστρα    

102 ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ (ΓΚΡΙ) ΤΕΜ 
Σιδερόπανο για σιδερώστρα, 

χρώματος γκρι 
   

103 ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ ΤΕΜ 
Σιδερώστρα  με υψηλές προδιαγραφές 

διαστάσεων περίπου 120cm x 38cm. 
   

104 

ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 

VIM 5OO ml 

ΤΕΜ 

Απορρυπαντική σκόνη γενικού 

καθαρισμού με ενεργό χλώριο, 

κατάλληλη για σκληρές επιφάνειες. 
   

105 ΣΚΟΥΠΑ (ψάθινη) ΤΕΜ 

Οι σκούπες θα είναι κατασκευασμένες 

από καλής ποιότητας κατάλληλο υλικό 

(ψάθα σάρωσης). 
   

106 ΣΚΟΥΠΑ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΤΕΜ 
Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 

περίπου 7εκ. 4 σειρών / τεμ. 
   

107 
ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ 

(ΧΟΡΤΟΥ) ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΤΕΜ 

Σκούπα  Δρόμου (Χόρτου), ιδανική για 

αυλή και μεγάλες επιφάνειες για να 

μήν κουράζει. 
   

108 ΣΚΟΥΠΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 

Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 

περίπου 7εκ. 4 σειρών / τεμ. με 

κοντάρι 
   

109 
ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  
ΤΕΜ 

Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 

7εκ. 4 σειρών / τεμ. με κοντάρι 

 
   

110 

ΣΠΡΕΫ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 

(750 ML) 

ΤΕΜ 

Καθαριστικό Spray Πολλαπλών 

Χρήσεων, κυρίως για κουζίνα, με 

ενεργό χλώριο, να διαθέτει ειδική 

σύνθεση που να καθαρίζει και να 

απολυμαίνει. Δραστικό στους 

δύσκολους λεκέδες, στα λίπη και στη 

μούχλα και να προσφέρει τον απόλυτο 

έλεγχο του ψεκασμού αφήνοντας τις 

επιφάνειες αστραφτερές και καθαρές. 
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111 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ/ΚΗ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 450 gr 

ΤΕΜ 

Συνδετήρας που ενώνει την 

επαγγελματική σφουγγαρίστρα με το 

κοντάρι της. 
   

112 
ΣΥΡΜΑΤΑΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΦΩΛΙΤΣΑ 
ΤΕΜ 

Ανοξείδωτα συρμάτινα σφουγγαράκια 

εξαιρετικής αντοχής , σε σπειροειδή 

μορφή , που δεν αφήνουν ίχνη υλικού 

κατά την χρήση τους, βάρους 15gr 

περίπου έκαστο. Συσκευασία σε 

πλαστικό περίβλημα, ανά τεμάχιο. 

   

113 
ΣΦΟΥΓΓ/ΤΡΑ ΚΡΟΣΙΑ 

ΛΕΥΚΗ 
ΤΕΜ 

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 350-

400γρ. με χοντρό κρόσι. 
   

114 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΓΑΣ 

15x10cm 
ΤΕΜ 

Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών, 

διάστασης 15x10 εκατοστών το 

καθένα / τεμ., εξαιρετικής αντοχής με 

σκληρή και μαλακή επιφάνεια για την 

καταπολέμηση μικροβίων που να μην 

αφήνει ίχνη υλικού. 

   

115 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜ 

Σφουγγάρια για το πλύσιμο σκευών 

εξαιρετικής αντοχής με σκληρή και 

μαλακή επιφάνεια για την 

καταπολέμηση μικροβίων που να μην 

αφήνει ίχνη υλικού κατά τη χρήση του. 

   

116 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΜ 
Φυσικό Σφουγγάρι μπάνιο για καθαρό 

δέρμα χωρίς ερεθισμούς. 
   

117 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΒΙΦΩΤΗ 

ΤΥΠΟΥ WETTEX 
ΤΕΜ 

Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ. 

400-450γρ, μήκος 80cm περίπου. 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές 

τύπου Vetex, ειδικές για χρήση σε 

μεγάλες επιφάνειες. 

   

118 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

+ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΤΕΜ 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές, 

ειδικές για χρήση σε μεγάλες 

επιφάνειες με κοντάρι. 
   

119 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ 400-450 gr 

ΤΕΜ 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400-

450γρ, μήκος 80cm (ανταλλακτικό) 

κατασκευασμένη από πρωτογενή 

νήματα, με εξαιρετική αντοχή στα 

αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να 

μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της 

και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. 

Nα εφαρμόζουν απόλυτα με το 

αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 
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120 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΟΙΚΙΑΚΗ 

(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 
ΤΕΜ 

Σφουγγαρίστρα 300-400γρ, από 

φυσικά και συνθετικά νήματα, με 

αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 

καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδια 

κατά τη χρήσης της, με μεγάλη 

απορροφητικότητα. Nα εφαρμόζει 

απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που 

θα επιλεγεί για την σφουγγαρίστρα. 

   

121 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ 

Σφουγγαρίστρα μήκος 50-55cm 

περίπου, από φυσικά και συνθετικά 

νήματα, με αντοχή στα αλκαλικά και 

όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει 

χνούδια κατά τη χρήσης της, με 

μεγάλη αντοχή και απορροφητικότητα. 

Nα εφαρμόζουν απόλυτα με το 

αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί. 

   

122 ΤΑΠΕΤΟ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ ΤΕΜ 
Ταπέτο εισόδου, εξώπορτας υψηλής 

αντοχής και προδιαγραφών 
   

123 
ΤΑΠΕΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 

ΚΥΨΕΛΗ 50*10 
ΤΕΜ 

Ταπέτο από καουτσούκ εισόδου, 

εξώπορτας υψηλής αντοχής και 

προδιαγραφών, διαστάσεων 50*10cm 
   

124 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ 1*1,30 ΚΟΥΤΑ Τραπεζομάντηλο χάρτινο 1x1,30m.    

125 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ 45cm 
ΤΕΜ Υαλοκαθαριστήρας με κοντάρι 45cm.    

126 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 4 λίτρων 
ΤΕΜ 

Υγρό καθαριστικό απορρυπαντικό 

χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για όλες 

τις επιφάνειες που πλένονται. 

Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, 

πλαστικό, ανοξείδωτο, πλακάκια 

δαπέδου, μάρμαρα κ.λ.π. Nα μην 

αφήνει ίζημα, να έχει ευχάριστη και 

διακριτική οσμή. Πλαστική φιάλη 4 

λίτρων στην οποία nα αναγράφονται 

οδηγίες χρήσεως. 

   

127 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΤΖΑΜΙΩΝ 1 ΛΙΤΡΩΝ ή 4 

ΛΙΤΡΩΝ 

ΤΕΜ 

Καθαριστικό απορρυπαντικό, 

κατάλληλο για όλες τις γυάλινες 

επιφάνειες που πλένονται, όπως 

τζάμια, βιτρίνες, παράθυρα, παρμπρίζ 

και τζάμια αυτοκινήτων κ.λ.π. 

Συσκευασία σε πλαστική φιάλη με 
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οδηγίες χρήσεως και οδηγίες 

προφύλαξης. Να διατίθεται σε 

συσκευασία των 1 lt ή των 4 lt. Να 

είναι με αντλία ψεκασμού. Να περιέχει 

επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να 

περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του 

οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. 

Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον 

καθαρισμό και να µην αφήνει θάμπωμα 

µετά το σκούπισμα. 

128 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΦΟΥΡΝΟΥ (500 ml) 
ΤΕΜ 

Καθαριστικό με ψεκαστήρα σπρέυ 

φούρνου 500ml 
   

129 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜ 

Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 

% συσκ.450 ml. Να φέρει σήμανση CE 

& να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα 

με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 

91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης 

επίσης να περιέχει συστατικά 

σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται 

στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. 

   

130 
ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ  
ΤΕΜ 

Φαράσι με ενσωματωμένο εργονομικό 

κοντάρι αλουμινίου μεγάλης αντοχής. 
   

131 
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΤΕΜ 

Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο 

στο άκρο του με ενσωματωμένο 

εργονομικό κοντάρι αλουμινίου, 

μεγάλης αντοχής. 

   

132 
ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ 

ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΤΕΜ 

Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο 

στο άκρο του, μεγάλης αντοχής, που 

βοηθάει στη συλλογή και συγκράτηση 

των λεπτών ρύπων / σκόνης. 

   

133 ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 

Φαράσι πλαστικό μεγάλης αντοχής, 

που βοηθάει στη συλλογή και 

συγκράτηση των λεπτών ρύπων / 

σκόνης. 

   

134 ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑ ΤΕΜ 
Φίλτρο Απορροφητήρα, Συσκευή 

Καθαρισμού Αέρα. 
   

135 
ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 800gr ή 

1000gr 
ΤΕΜ 

Χαρτί ρολό κουζίνας, διπλά 

ενισχυμένο με διάτρηση από 

λευκασμένο χημικό πολτό με μεγάλη 

απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει 

   



Σελίδα 17 από 19 

 

χνούδι και ανθεκτικό για πολλές 

χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο 

νερό, το λάδι, το λίπος και τα 

απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 800 γρ. 

με απόκλιση +/- 10%) ή σε συσκευασία 

1000 γρ. με απόκλιση +/- 10%) 

Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. 

136 
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 120gr (+- 

10%) 40 ΡΟΛΩΝ  
ΚΟΥΤΑ 

Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης 

ποιότητας που να αποσυντίθεται 

εύκολα στο νερό (πλήρως 

υδατοδιαλυτό). Να είναι απαλό και 

αντοχής στη χρήση. Τα φύλλα να 

χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση 

κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η 

κοπή φύλλου από φύλλο. Κατά την 

παράδοση τα ρολά πρέπει να 

περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα 

από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε 

κανένα σημείο του χαρτιού 

καθαριότητας να μην παραμένει 

εκτεθειμένο. Η αρχή του χαρτιού να 

είναι ελαφρώς κολλημένη και η κόλλα 

να μην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, 

προς εύκολη χρήση και αποφυγή 

σπατάλης. Σύνθεση: 100% 

λευκασμένος χημικός και 

θερμομηχανικός πολτός. Βάρος : 120 

γραμμαρίων περίπου (έως +-10%). Θα 

αναγράφονται αναλυτικά τα 

χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις (μήκος - 

πλάτος), το βάρος. 

   

137 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 40*85gr ΤΕΜ 

Χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας που 

να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό 

(πλήρως υδατοδιαλυτό). Να είναι 

απαλό και αντοχής στη χρήση. Τα 

φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με 

διάτρηση κατά τρόπο ώστε να είναι 

εύκολη η κοπή φύλλου από φύλλο. 

Κατά την παράδοση τα ρολά  πρέπει να 

περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα 

από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε 
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κανένα σημείο του χαρτιού 

καθαριότητας να μην παραμένει 

εκτεθειμένο. Η αρχή του χαρτιού να 

είναι ελαφρώς κολλημένη και η κόλλα 

να μην διαπερνά το υπόλοιπα φύλλα, 

προς εύκολη χρήση και αποφυγή 

σπατάλης. Σύνθεση: 100% 

λευκασμένος χημικός και 

θερμομηχανικός πολτός. Βάρος : 85 

γραμμαρίων περίπου (έως -5%). Θα 

αναγράφονται αναλυτικά τα 

χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις (μήκος - 

πλάτος), το βάρος. 

138 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 450gr * 

12 τεμ 

ΤΕΜ 
Ρολό κουζίνας παρθένο χαρτί 

450γρ/τεμ συσκευασία: 12 ρολά. 
   

139 
ΧΑΡΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 

(ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ) 50 μέτρων 
ΤΕΜ Λαδόκολλα απλή, πακέτο των 50τεμ.    

140 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ FACIAL 

(80 φύλλων) 
ΤΕΜ Χαρτομάντιλα δίφυλλα 80 φύλλων.    

141 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (24 χ 24 / 

600 φύλλων) 

ΤΕΜ 

Χαρτοπετσέτες,απαλές, λευκές,  600 

φύλλων/ συσκευασία , διαστάσεις 

24χ24cm (απόκλιση +-10%). 
   

142 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (30 χ 30 / 

600 φύλλων) 

ΤΕΜ 

Χαρτοπετσέτες,απαλές, λευκές,  600 

φύλλων/ συσκευασία , διαστάσεις 

30χ30cm (απόκλιση +-10%). 
   

143 
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  4000 

ΤΕΜ ΖΙΓΚ ΖΑΓΚ 
ΤΕΜ 

Πετσέτες λευκές για τα χέρια 

δίφυλλες 23Χ25cm κατάλληλες για 

τοποθέτησή τους σε θήκη ΖΙΚ - ΖΑΚ 

και τυλιγμένες με πλαστικό περίβλημα 

από πολυαιθυλένιο σε τρόπο ώστε 

κανένα σημείο του χαρτιού 

καθαριότητας να μην παραμένει 

εκτεθειμένο. Οι συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά 

τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις 

(μήκος - πλάτος), το βάρος, τη 

συσκευασία, τη σύνθεση και την 

ποιότητα του χαρτιού που προσφέρουν 
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144 
ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ 4 

ΛΙΤΡΩΝ 
ΤΕΜ 

Συμπυκνωμένο διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου, με 

καθαριστικές - απολυμαντικές 

ιδιότητες και περιεκτικότητα 

τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό χλώριο 

(Na). Συσκευασία: Πλαστική φιάλη, 

πάνω στην οποία θα αναγράφονται 

οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας. 

   

145 ΧΤΕΝΑ ΤΕΜ 
Φτιαγμένη από ανθεκτικό υλικό, που 

χρησιμεύει για το χτένισμα. 
   

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(σφραγίδα, υπογραφή & ψηφιακή υπογραφή) 
 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1

