ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤOΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Απολυμαντικά 24455000-8
1

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΗΠΙΟ

2

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

δοχείο

Για πλύσιμο των χεριών σε χώρους παρασκευής και διάθεσης
τροφίμων, σε συσκευασία-δοχεία των 5 λίτρων

δοχείο

Απολυμαντικό-καθαριστικό σε πυκνή μορφή, για χώρους
παρασκευής τροφίμων (δάπεδα, πάγκους, ράφια κλπ) σε
συσκευασία-δοχεία των 5 λίτρων

λίτρο

Σε πλαστικό δοχείο των 4 lit. περίπου, με άρωμα, με ενεργά
συστατικά 12-15%, ΡΗ 7. Να φέρει οδηγίες χρήσεως και
ασφαλείας

τμχ

Σε συσκευασία του ενός τεμαχίου με πλαστικό ή χάρτινο
περίβλημα, βάρους 125 γρ περίπου, αρωματικό, ελεύθερο
αλκάλι 0,15% max, λιπαρά οξέα σαπωνοποιημένα min 78%.

τμχ

Αγνό οικολογικό σαπούνι εξαιρετικής ποιότητος, πράσινο από
πυρηνέλαιο. Η φυσική απόχρωση του πράσινου σαπουνιού
οφείλεται στο φυσικό χρώμα του πυρηνελαίου. Η συγκεκριμένη
απόχρωση δύναται ελαφρώς να ποικίλει ανάλογα με την
περιοχή προέλευσης του πυρηνελαίου. Σε πλάκες των 100 gr ή
125 gr. περίπου.

Σαπούνι 33711900-6
3

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

4

ΧΕΙΡΟΣΑΠΩΝΕΣ

5

ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ

Λαδόχαρτο και άλλα είδη χαρτιού 37823000-3
6

ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΗ

ρολό

7

ΧΑΡΤΙ ΣΕΛΙΛΟΖΑ

φύλλα

8

ΧΑΡΤΙ ΜΠΡΙΣΤΟΛ

φύλλα

8-10 μέτρα μήκος το κάθε ρολλό.
(θα καλύψουν ανάγκες του Τμήματος Διατροφής )

Σε φύλλα 70Χ100εκ., λευκά 140 γρ. (για την κάλυψη των αναγκών του
Τμήματος Διατροφής /τελάρα οικονομείου)

Σε φύλλα 70Χ100εκ., λευκά 170 γρ. (για την κάλυψη των αναγκών του
Τμήματος Διατροφής /δημιουργία καρτελών οικονομείου)

Πανιά καθαρισμού 39525800-6
9

ΠΑΝΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΕΞ

τμχ

Απορροφητικό σε κλειστή συσκευασία του ενός τεμαχίου, Νο 2,
διαστάσεων 23 Χ 20 εκατ. περίπου

φιάλη

Η προσφερόμενη φιάλη (ΠΡΟΣΟΧΗ: ανθεκτική συσκευασία) θα
είναι των 2 λίτρων. Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 5%, 1001000ppm ελευθέρου χλωρίου. Να φέρει σήμανση CE καθώς και
οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας

Χλώριο 24311900-6

10 ΧΛΩΡΙΝΗ

Εξοπλισμοί ακράτειας 33141621-9

11

ΠΑΝΕΣ- ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Νo3

τμχ

12

ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Νo
2

τμχ

Πάνα – βρακάκι για ιδανική προστασία κατά τη διάρκεια
ημέρας & νύχτας, με υπεραπορροφητικό πυρήνα που
αιχμαλωτίζει τις δυσάρεστες οσμές.Να διαθέτει κάλυμμα σε όλη
την επιφάνεια της πάνας για να παραμένει το δέρμα στεγνό, με
εσωτερικά τοιχώματα που συγκρατούν την υγρασία, ανατομική
τέλεια εφαρμογή με ελαστικές πτυχές που αγκαλιάζουν το πόδι,
περιμετρική ελαστική μεμβράνη. Προσφέρει ασφάλεια φιλική
προς το δέρμα χάρη στο απαλό, αδιαπέρατο, αδιάβροχο υλικό
φλις στην περιοχή των γοφών, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται
ερεθισμοί του δέρματος. Για ασθενείς που παρουσιάζουν
βαριάς μορφής ακράτεια ούρων και κοπράνων, καθώς και για
ασθενείς με ιδιαίτερα αυξημένη εξάρτηση και έντονη ανησυχία
(για τις ανάγκες του Ειδικού Οικοτροφείου-Κύπρου 59).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤOΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

τμχ

Πάνα Ενηλίκων μιας χρήσεως με αυτοκόλλητες ταινίες,
μεγέθους LARGE, με περιφέρεια μέσης 150 εκ. και βάρος
πάνας 110γραμμάρια (+/-3%), απορροφητικότητα min 2200 ml
, βάρος χαρτόμαζας 75 γρ, κα με SAP (SUPER ABSORBENT
POLYMER ) το λιγότερο 5 γραμμαρίων περίπου για την
πλήρη κατακράτηση των ούρων.

13 ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE

14 ΠΑΝΕΣ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Νο XL

Πάνα Ενηλίκων μιας χρήσεως με αυτοκόλλητες ταινίες,
μεγέθους EXTRA LARGE (XL), με περιφέρεια μέσης 175 εκ. και
βάρος πάνας 145 γραμμάρια (+/-3%), απορροφητικότητα το
ελάχιστο 2200 ml και κα με SAP (SUPER ABSORBENT
POLYMER ) το λιγότερο 5 γραμμαρίων περίπου για την
πλήρη κατακράτηση των ούρων.

15 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ

Υπερ-απορροφητικές για μέτρια μορφή ακράτειας με σύστημα
για γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση οσμών. Με
απαλότητα και ειδικό πυρήνα για άμεση στεγνότητα και με
ειδικά πλαινα φράγματα ασφαλείας από διαρροές. Σε ατομική
συσκευασία

Αφρόλουτρα σε μορφή ζελέ για το μπάνιο 33711520-8
16 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ

λίτρο

Σε δοχείο από 2-4 lit περίπου(διάφορα αρώματα).

λίτρο

Σε δοχείο από 2 - 4 lit περίπου(διάφορα αρώματα).

Σαμπουάν 33711610-6
17 ΣΑΜΠΟΥΑΝ
Κρέμες ξυρίσματος 33711810-8

18 ΑΦΡΟΙ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

τμχ

Πρέπει να αποτελείται από υδατικό διάλυμα το οποίο
χρησιμεύει ως διαλύτης, παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τριεθύλιο,
βουτάνιο (είναι αέριο υπό πίεση), γλυκερίνη (είναι υλικό
διατήρησης υγρασίας), γαλακτοματοποιητής, ισοπροπύλιο,
προπάνιο, ισομπουτάνιο, άρωμα, θειικό νάτριο, θειικό οξύ και
αλάτι. Φιάλη από 200- 300 ml

τμχ

Με διπλή λεπίδα, σε συσκευασία των 5 τμχ έκαστη

τμχ

Πρέπει να περιέχουν συνθετική τρίχα (όχι φυσική), πρέπει να
έχει ανατομικό σχήμα και ανατομική κεφαλή, ώστε να φτάνει σε
όλα τα σημεία των δοντιών.

τμχ

Σε σωληνάριο από 75ml έως 100ml. Να περιέχει φθόριο σε
αποτελεσματικό επίπεδο (1.400-1.500ppm) το οποίο βοηθά
στην προστασία από την τερηδόνα. Να περιέχει νιτρικό κάλλιο,
διτανθρακικό νάτριο το οποίο ρυθμίζει το ph του στόματος
εξουδετερώνονταςτα οξέα.

τμχ

Να έχουν μήκος 20 πόντους περίπου με δόντια -μισά με αραιή
διάταξη και μισά με πιο πυκνή διάταξη – για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των ασθενών (ανδρών και γυναικών). Να είναι
κατασκευασμένες από πλαστικό, σε διάφορα χρώματα.

Ξυράφια 33721000-0
19 ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΙC
Οδοντόβουρτσες 33711710-7
20 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΟΔΟΝΤΩΝ
Οδοντόπαστα 33711720-0

21 ΚΡΕΜΕΣ ΟΔΟΝΤΩΝ

Χτένες 33711620-9

22 ΤΣΑΤΣΑΡΑ

Σφουγγάρια 39224320-7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤOΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Α/Α
23

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΑΦΡΟΛΕΞ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

24 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

τμχ

Με ανοικτούς πόρους αντιβακτηριδιακό 9 X11 εκ. περίπου, από
πολυεθαίρα

τμχ

Αντιβακτηριδιακό μεγέθους 6 Χ 15cm περίπου, σε κλειστή
συσκευασία του ενός τεμαχίου, με μια όψη σκληρής επιφάνειας
και την άλλη όψη μαλακή

Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων 39832000-3

25

Σε δοχείο των 13 -20 lit. Να εχει χρώμα λευκό ή γαλακτούχο
ώστε να μη συγχέεται με αλλά απορρυπαντικά. Να εχει
ουδέτερη οσμή, ειδική σύνθεση για να βοηθά στον καθαρισμό
ρύπων κάθε μορφής (τσαι, λύπη, αίμα,καφές, αυγό κ.α.) ΡΗ 1314, υγρό μέσης αλκαλικότητας , χλωριωμένο. Να δίνονται
οδηγίες χρήσεως, οδηγίες ασφαλείας, να αναγράφονται τα
ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται, να
περιέχονται τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά, να
μην είναι ευφλεκτο, σημείο ανάφλεξης >100 C. Να φέρει
σήμανση CE καθώς και οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας

ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

λίτρο

Σε δοχείο των 10 -20 lit. Να είναι υγρό, με ελαφρύ άρωμα
λεμονιού, με ανιονικά επιφανειοδραστικά min 16%, μη ιονικά
min 2%, ΡΗ 6-8, με ειδική σύνθεση για να βοηθά στον
καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσαι, λύπη, αίμα,καφές, αυγό
κ.α.) Να δίνονται οδηγίες χρήσεως, οδηγίες ασφαλείας και να
αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να
λαμβάνονται.

ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
27
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ

τμχ

Από άθραυστο πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα, ύψους
τουλάχιστον 10εκ. και αντοχή σε θερμοκρασία έως 120οC με
πιστοποιητικό καταλληλότητας. Σε συσκευασία των 50
ποτηριών.

ΣΕΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΑΛΙ-ΠΗΡΟΥΝΙ
28 ΦΑΓΗΤΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ

σετ

26 ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Μαχαιροπίρουνα και πιάτα μιας χρήσης 39222110-8

ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ/Χ
29
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ

30

ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ

τμχ

31

ΠΙΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ

τμχ

Τοποθετημένα σε διαφανές σακουλάκι
(για τις ανάγκες του τμήματος Διατροφής)

Κατάλληλα για τρόφιμα, από πολυστερίνη απλή και ενισχυμένη
(μήκους 16εκ. +/- 0,1 εκ. & βάρους 3,6 – 3,8 γρ. περίπου), σε
συσκευασία των 50 ή 100 κουταλιων , με πιστοποιητικό
καταλληλότητας.
Κατάλληλα για τρόφιμα, από πολυστερίνη απλή και ενισχυμένη
(μήκους 16εκ. +/- 0,1 εκ. & βάρους 3,6 – 3,8 γρ. περίπου), σε
συσκευασία των 50 ή 100 πηρουνιών, με πιστοποιητικό
καταλληλότητας.
Από πολυστερίνη διαστάσεων 23cm, σε συσκευασία των 20
πιάτων.

Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 19640000-4
Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό
πολυαιθυλενίου, πάχους 10 μικρόν, θα έχουν σχήμα
ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜAΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΙ
ορθογώνιο με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και
32
κιλά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 110Χ80cm
στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για
την οποία προορίζονται,. Πυκνότητας 0,910-0,925 ανα G/CC
αντοχή στη θραύση 170kg/cm2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤOΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

κιλά

Σακούλες μαύρες απορριμμάτων από πλαστικό υλικό
πολυαιθυλενίου, πάχους 10 μικρόν, θα έχουν σχήμα
ορθογώνιο με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και
στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για
την οποία προορίζονται. Πυκνότητας 0,910-0,925 ανα G/CC
αντοχή στη θραύση 170kg/cm2

34 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 60X75

κιλά

κατάλληλη για τρόφιμα

35 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 35X50

κιλά

κατάλληλη για τρόφιμα

κιλά

για τις ανάγκες του φαρμακείου & για την Εργοθεραπεία

33

ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΙ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 85Χ65cm

Σακούλες συσκευασίας 18937100-7

36

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ SUPER
MARKET, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30Χ55cm περίπου

Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 33198200-6
ΣΑΚΟΥΛΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
37
κιλά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42X15cm
ΣΑΚΟΥΛΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
38
κιλά
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 42X12cm
ΣΑΚΟΥΛΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΙΛΑ
39 33Χ17cm
ΣΑΚΟΥΛΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
40
ΚΙΛΑ
43Χ20cm
Απορρυπαντικά 39831200-8

41 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

42 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

κιλά

Κατάλληλες για τρόφιμα.
Κατάλληλες για τρόφιμα.
Κατάλληλες για τρόφιμα.
Κατάλληλες για τρόφιμα.

Για όλους του τύπους ρούχων, σε σακούλα των 8-20 κιλών, με
σύνολο ενεργών συστατικών min 11%, σαπούνι 0,8-2%, ΡΗ 911, φωσφορικά min 12%, πυριτικά 2-5%, υπερβορικό νάτριο
min 15%, υγρασία 9% max.

δοχείο

Δοχεία των 4 λίτρων περίπου,με άρωμα, ενεργά συστατικά
λιγότερο από 5% κατιονικά τασιενεργά, συντηρητικά.

κουτί

Σε κούτες των 100τμχ περίπου, από λευκασμένο χημικό και
μηχανικό πολτό, διαστάσεων 100Χ100εκ. περίπου, βάρους ανα
τετρ. μέτρο 25γραμ., με νάιλον επένδυση.

ρολό

Το κάθε ρολό θα έχει βάρος 900gr περίπου (+/-5%, χωρίς να
υπολογίζεται το βάρος του μαδρέν), γκοφρέ, από λευκασμένο
χημικό πολτό, με διάτρητο χώρισμα ανάμμεσα στα φύλλα (για
την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διατροφής). Προσοχή: Η
επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
θα προβεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε μέτρηση (ζύγισμα) του
δείγματος.

ρολό

Σε ρολλά των 200 (+/-5%) διπλών φύλλων το κάθε ρολό, σε
συσκευασία των 10 ή 12 τεμ., με νάιλον περίβλημα, από
λευκασμένο χημικό πολτό με απόκλιση +/-5%. Καθαρό βάρος
ρολού 92gr (χωρίς να υπολογίζεται το βάρος του μαδρέν) με
απόκλιση (+/- 5%) περίπου. Προσοχή: Η επιτροπή αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα προβεί
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε μέτρηση (ζύγισμα) του δείγματος.

Τραπεζομάντιλα 39513100-2
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ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Χαρτί υγείας 33761000-2

44 ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

45 ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Χαρτοπετσέτες 33764000-3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤOΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

46 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

πακέτο

Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90% και μηχανικό
10% με απόκλιση +/-5%, βάρους 92 γραμμ. (+/-5%), σε μονή
συσκευασία των 60-80 φύλλων σε πλαστικό πακέτο, λευκού
χρώματος, διαστάσεις φύλλου 30Χ30 εκατ. με απόκλιση+/- 5%,
ανά 30 ή 50 πακέτα περίπου στο χαρτοκιβώτιο. Προσοχή: Η
επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
θα προβεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε μέτρηση (ζύγισμα) του
δείγματος.

47 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΤΥΠΟΥ ΖΙΚ-ΖΑΚ)

πακέτο

Από λευκασμένο πρωτογενή χημικό πολτό 90%και μηχανικό
10% με απόκλιση +/-5%, 200 φύλλων μονών 25 gr/m2 (ανοχή +/5%) διαστάσεων 24Χ21 εκ.(ανοιχτή) με απόκλιση +/-5%.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ
48 ΣΥΡΜΑ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΧΟΝΔΡΟ

τμχ

Από ανοξείδωτο σύρμα σε σφραγισμένη συσκευασία του ενός
τεμαχίου σε σχήμα σπόγγου.

49 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ

φιάλη

Πλαστική φιάλη των 450 γρ.περίπου

50 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ

φιάλη

Σε φιάλες των 450ml περίπου, βιοδιασπώμενο 90%-100%. Να
φέρει οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας

τμχ

Σε μορφή αεροζολ περιεκτικότητας 300 ml, με ενεργείς ουσίες
τετραμεθρίν, πιπερονίλ, μπουτοξάϊντ MGK 264 και
χλωροπιριφός

52 ΥΓΡΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

λίτρο

Δοχείο από 10 έως 20 lit.περίπου με κύρια βάση το
τεταρτοταγές αμμώνιο, ενεργά επιφανειοδραστικά 3-5% min
διαλύτης 4%min σαπούνι 0,8%. Να έχει ευχάριστη και
διακριτική οσμή, Να φέρει οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας

53

κουτι

51 ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ

ΩΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Προϊόντα καθαρισμού των χεριών 33741100-7
1 ΥΓΡΑ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Παρασκευάσματα πλυσίματος 39831000-6
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΑ-ΠΑΙΔΙΚΑ
1
ΡΟΥΧΑ
Προυπολογισθείσα δαπάνη
Βρεφικές πάνες 33771200-7
4 ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΟΥ Νο1
5 ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΟΥ Νο2
6 ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΟΥ Νο3
7 ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΟΥ Νο4
8 ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΟΥ Νο5
9 ΠΑΝΕΣ ΜΩΡΟΥ Νο6

πακέτα

κουτί

τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ
τμχ

σε κουτί των 50 τεμαχιων

