
        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Πίνακες Tεχνικής  Προσφοράς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛ.

Email:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μάρκα όπως αναγράφεται 

στη συσκευασία

Εργοστάσιο 

Κατασκευής-Τόπος 

Εγκατάστασης

Αριθμός Γ.Χ.Κ./ή αρ. 

έγκρισης Υ.Α.Α.Τ. ή 

ΕΟΦ όπου απαιτείται

Συσκευασία 

Παράδοσης 

1
Μωρομάντηλα  σε πακέτο 

72 τμχ περίπου

Ύγρα μαντηλάκια υποαλλεργικά, δερματολογικά 

ελεγμένα χωρίς οινόπνευμα, σαπούνι, 

αλλεργιογόνα, parabens, με ουδέτερο Ph και σε 

συσκευασία 72 τμχ. περίπου.

2

Χαρτί υγείας 4φυλλο 

(συσκευασία των 10τμχ ) 

150γρ.

Χαρτί υγείας ρολό, λευκό, υδατοδιαλυτό, 100% 

καθαρή χαρτομάζα, χωρίς χημικά πρόσθετα και 

απαγορευμένες χημικές ουσίες. Ενδεικτικό βάρος 

ρολού: 150 gr.

3
Χαρτί κουζίνας (γίγας) 

1.000gr

Χαρτί κουζίνας ρολό, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση, 

από λευκασμένο χημικό πολτό με μεγάλη 

απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και 

θα είναι ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, 

απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα 

απορρυπαντικά. Ενδεικτικό βάρος ρολού:

1.000gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΚΕΤΟ 2/ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 



4 Χαρτί υγείας ΖΙΚ-ΖΑΚ -500gr-
Απορροφητικό από 100% λευκασμένο χημικό πολτό

σε συσκευασία των 12 ρολών, των 500γρ έκαστο

5
Χαρτομάντηλα  γραφείου 

100 φύλλων 

Χαρτομάντηλα γραφείου σε κουτί (2 φύλλων) από 

100% καθαρή χαρτομάζα.

6

Χαρτοπετσέτες  λευκές  

πακέτo των 100 φύλλων 

(30x30cm)

Χαρτοπετσέτες σε πακέτο 100 φύλλων (30x30cm), 

άριστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, 

ανθεκτικές , από λευκασμένο χημικό πολτό.

7
Χειροπετσέτες ΖΙΚ-ΖΑΚ 200 

φύλλών-1 φύλλες 

Χειροπετσέτες λευκές επαγγελματικού τύπου. Θα 

πρέπει να είναι μαλακές και απορροφητικές, από 

100% καθαρή χαρτομάζα χωρίς χημικά πρόσθετα και 

απαγορευμένες χημικές ουσίες.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛ.

Email:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μάρκα όπως 

αναγράφεται στη 

συσκευασία
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όπου απαιτείται

Συσκευασία 

Παράδοσης 

1 Αλάτι πλυντηρίου πιάτων  σε συσκ. 2,5kg
Αποσκληρυντικό αλάτι πλυντηρίου σε συσκ. των 2,5 κιλών.

2
Καθαριστική κρέμα για κεραμικές εστίες 

σε συσκ. 250ml

Nα αφαιρεί εύκολα τα λίπη και κάθε είδους βρομιά από την 

κεραμική εστία χωρίς ξύσιμο σε συσκ. 250ml.

3 Καθαριστικό για φούρνο 300ml
Καθαριστικό spray για φούρνο και barbeque. Διαλύει τα λίπη, 

καθαρίζει σε κρύο φούρνο. Με άρωμα  συσκ. 300ml.

4
Λιποκαθαριστής σε σπρεί για καθαρισμό 

καμένων λιπών κουζίνας 650-750 ml.

Καθαριστικό για λίπη σε σπρέι με ευχάριστο άρωμα. Να δρα 

κατά της βρωμιάς και των καμένων λιπών των επιφανειών της 

κουζίνας και του φούρνου της. Να δίνει λάμψη που διαρκεί και 

να ξεβγάζεται εύκολα χωρίς να αφήνει ίχνη, σε συσκευασία 650-

750ml

5
Σκόνη απορρυπαντικού πλυντηρίου 

ρούχων 55 μεζούρων

Σκόνη απορρυπαντικού ρούχων για πλύσιμο στο χέρι σε 

συσκευασία των 55 μεζούρων.

6
Σκόνη λευκαντική για πλύσιμο ρούχων  

1000 gr. (τύπου εύρηκα)

Λευκαντικό ρούχων σε μορφή σκόνης 1000gr(τύπου εύρηκα ή 

ισοδύναμο), με εξελιγμένη σύνθεση χωρίς χλώριο, που να 

ενισχύει κάθε απλό ή συμπυκνωμένο απορρυπαντικό σε σκόνη 

ή υγρό, εξαφανίζοντας

αποτελεσματικά τους λεκέδες σε λευκά και ανθεκτικά 

χρωματιστά ρούχα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΚΕΤΟ 2/ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ Β ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ



7
Ταμπλέτες απορρυπαντικού πλυντηρίου

πιάτων, σε συσκ.  42 τεμαχίων

Ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων με ενεργές φυσαλίδες που να 

αποδεσμεύουν πανίσχυρα καθαριστικά συστατικά, να 

εισχωρούν και εξαφανίζουν τους λεκέδες. Να περιλαμβάνουν 

εκθαμβωτικό και ειδικό αλάτι για εξαιρετική λάμψη. Να 

διατίθενται σε συσκευασία των 42 τμχ

8
Υγρό απολυμαντικό τουαλέτας (σχήμα  

παπι), συσκ. 750 ml

Καθαριστικό, απολυμαντικό και αρωματικό υγρό τουαλέτας 

750ml,  με στόμιο σε σχήμα "ΠΑΠΙ"

9
Υγρό Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων  

συσκ. 1lt

Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων και σκευών με άρωμα 

λεμόνι, άριστης ποιότητας. Να εξαφανίζει τα λίπη, τους λεκέδες 

και τις μυρωδιές και

να προσφέρει αστραφτερή καθαριότητα και άρωμα που 

διαρκεί, σε συσκευασία 1lt

10
Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων  

51μεζ.

Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων   σε συσκευασία  των  

51μεζούρων.

11
Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης με 

άρωμα, συσκ. 4lt

Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που 

να είναι βιοαποικοδομήσιμες. Κατάλληλο για επιφάνειες από 

ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, 

μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην

χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική 

των 4lt με άρωμα.

12
Υγρό καθαρισμού πιάτων, συσκ. 900ml,

με εκχυλίσματα χαμομηλιού

Υγρό πλυσίματος πιάτων στο χέρι για εύκολο ξέβγαλμα, χωρίς 

κατάλοιπα, με εκχυλίσματα χαμομηλιού, απαλό για τα χέρια, σε 

συσκευασία 900ml

13 Υγρό σαπούνι πιάτων  4lt.

Υγρό πλυσίματος πιάτων στο χέρι για εύκολο ξέβγαλμα, χωρίς 

κατάλοιπα, με εκχυλίσματα χαμομηλιού, απαλό για τα χέρια, σε 

συσκευασία 4lt

14 Υγρό καθαρισμού τζαμιών  4lt
Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμο και να μην αφήνει 

θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα

15 Υγρό καθαρισμού χαλιών 500ml.

Ισχυρό καθαριστικό για πλύση χαλιών, μοκετών και γενικά 

υφασμάτινων επιφανειών, χαμηλού αφρισμού σε συσκευασία 

500ml.

16 Υγρό Κρεμοσάπουνο χεριών, συσκ.  4kg
Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο PH, κατάλληλο για την 

καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της 

επιδερμίδας. Να διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των 4lt.

17 Υγρό μαλακτικό ρούχων σε συκ. 1500 ml 

Υγρό μαλακτικό καλής ποιότητας, να προστατεύει, να 

μαλακώνει και να αρωματίζει διακριτικά τα ρούχα σε συσκ, 

1500 ml.

18
Υγρό μπάνιου κατά των αλάτων, συσκ. 

500ml με ψεκαστήρα

Υγρό καθαρισμού αλάτων για όλες τις επιφάνειες 500 ml με 

ψεκαστήρα.Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί και υπολείμματα 

σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής



19
Υγρό στεγνωτικό  πλυντηρίου πιάτων 

συσκ . 400ml

Στεγνωτικό συντηρητικό,  γυαλιστικό υγρό για όλα τα πλυντήρια 

πιάτων.Να στεγνώνει και να δίνει λάμψη (εκθαμβωτικό) αρίστης 

ποιότητας, σε συσκ. των 400 ml

20
Υγρό χλώριο καθαρισμού λεπτόρρευστο 

συσκ. 2lt(κλασική χλωρίνη) 
Χλωροκαθαριστικό σε λεπτόρευστη μορφή σε συσκευασία των 

2000ml(Υποχλωριώδες Νάτριο τουλάχιστον 4,2gr/100gr).

21
Υγρό χλώριο παχύρευστο καθαρισμού  

750ml
Χλωροκαθαριστικό σε πυκνόρρευστη μορφή σε συσκευασία των  

 750ml(Υποχλωριώδες Νάτριο τουλάχιστον 4,2gr/100gr).

22
Υδροχλωρικό οξύ (ακουαφόρτε) 20 % σε  

συσκευασία των 480 ml

Διάλυμα Υδροχλωρικού οξέος αρίστης ποιότητας, για την

καθαριότητα και λεύκανση w.c., νεροχυτών, νιπτήρων

κ.λ.π. μπουκάλι βάρους 480ml

23 Χλώριο απολυμαντικό (όχι) παχύρευστο

Λευκαντικό και απολυμαντικό διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου

3-6% κ.β. σε ενεργό χλώρια, να έχει το δυνατόν ευχάριστη και

διακριτική οσμή, σε συσκευασία των 4 lt και να αναγράφεται η

ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Επίσης η συσκευασία να

διαθέτει πινακίδα με οδηγίες ασφαλείας.
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Συσκευασία 

Παράδοσης 

1 Αλκοολούχος λοσιόν 93% 425ml Αλκοολούχος λοσιόν 93% 425ml

2 Αλουμινόχαρτο (30m)
Αλουμινόχαρτο (30m)-Υψηλής αντοχής και 

ποιότητας

3
Ανταλλακτικό δαγκάνα για σφουγγαρίστρα 

επαγγελματική

Ανταλλακτικό δαγκάνα για σφουγγαρίστρα 

επαγγελματική

4
Ανταλλακτικός κουβάς για καρότσι 

(σφουγγαρίσματος επαγγελματικό)
Κουβάς  25 ltr.

5
Ανταλλακτική πρέσσα για καρότσι 

(σφουγγαρίσματος επαγγελματικό)

6
Ανταλλακτικό πανάκι για παρκετέζα επαγγελματική 

80cm

Ανταλλακτικό πανάκι για παρκετέζα 

επαγγελματική 80cm

7 Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος 8m.
Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος 8m. 

(8m*38cm).

8 Απιονισμένο νερό 4lt 
Απιονισμένο νερό για ηλεκτρικά σίδερα 

και μπαταρίες, σε συσκεασία των 4lt.

9 Απολυμαντικό υγρό με σύστημα ψεκασμού 500ml
Απολυμαντικό υγρό με σύστημα ψεκασμού 

500ml

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΚΕΤΟ 2/ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ Γ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ



10 Απολυμαντικό υγρό σε σπρέι 500ml Απολυμαντικό υγρό σε σπρέι 500ml
11 Βαμβάκι 70gr Καθαρό υδρόφιλο βαμβάκι 100% 70gr.

12
Βουρτσάκι w.c. (πιγκάλ) κλειστού τύπου

πλαστικό

Βουρτσάκι w.c. (πιγκάλ) κλειστού τύπου 

πλαστικό

13 Γάντια latex χωρίς πούδρα(πακέτο 100 τμχ.)

Γάντια latex, χωρίς πούδρα, για προστασία 

των χεριών από χημικές ουσίες ή 

μικροοργανισμούς. Να διατίθενται σε 

συσκευασία 100 τμχ/κουτί, μεγέθους  large 

& medium. Να φέρει σήμανση CE

14 Γάντια ελαστικά κουζίνας ( σε ζεύγη)

Γάντια ελαστικά, κατάλληλα για οικιακές 

εργασίες, εξαιρετικά ανθεκτικά για πολλές 

χρήσεις, διαθέσιμα σε μεγέθη medium, 

large και σε διάφορα χρώματα. Να φέρει 

σήμανση CE

15 Εντομοκτόνο 300ml
Εντομοκτόνο 300ml σε σπρέι, ιδανικό για 

μύγες και έντομα.

16 Κατσαριδοκτόνο 300 ml
Εντομοκτόνο 300ml σε σπρέι, ιδανικό για 

κατσαρίδες

17
Κάδος μπάνιου πλαστικός τετράγωνος με πεντάλ 7lt 

με αποσπώμενο καλάθι.

Κάδος μπάνιου πλαστικός τετράγωνος με 

πεντάλ 7lt με αποσπώμενο καλάθι. 

Διαστάσεις 21 Χ 24 Χ Ύψος:30

18
Κάδος κουζίνας πλαστικός τετράγωνος με πεντάλ 20-

25lt.

Κάδοςκουζίνας πλαστικός τετράγωνος με 

πεντάλ 20-25lt 

19 Καρότσι σφουγγαρίσματος Διπλό  25lt και πρέσα 

Καρότσι σφουγγαρίσματος με 2 κουβάδες 

25lt και πρέσα. Με πλαστικό σκελετό. Στην 

τιμή περιλαμβάνεται το καρότσι, οι 2 

κουβάδες και η πρέσα. 

20 Καρότσι Σφουγγαρίσματος Μονό  25lt  και πρέσα.

Καρότσι σφουγγαρίσματος με 1 κουβά 25lt 

και πρέσα. Με πλαστικό σκελετό. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται το καρότσι, ο  κουβάς και 

η πρέσα. 

21
Κοντάρι αλουμινίου σφουγγαρίστρας 

επαγγελματικής  1,5m

Κοντάρι αλουμινίου σφουγγαρίστρας 

επαγγελματικής  1,5m

22 Κοντάρι σκούπας 
Πλάτος: 2.5CM Υψος: 130CM Υλικό: 

πλαστικό



23
Κουβάς σφουγγαρίστρας πλαστικός, οβάλ, 

χωρητικότητας 17-20λτ με στίφτη

Πλαστικός κουβάς σφουγγαρίσματος, 

οβάλ, πλαστική

χειρολαβή και στίφτη αποσπώμενο, 

χωρητικότητας 17-

20lt
24 Μεμβράνη τροφίμων διάφανη(15m) Μεμβράνη τροφίμων διάφανη(15m)

25 Ξεσκονόπανο Microfibra

Τα ξεσκονόπανα θα είναι γενικής χρήσης 

αποτελούμενα από πανί μικροινών 

microfibra.

26 Πετσετάκι πράσινο πιάτων

Απομακρύνει ακόμα και τη σκληρή βρωμιά 

από τα καμένα λίπη εύκολα και γρήγορα, 

αντέχοντας στα δύσκολα και σε κάθε 

απαιτητική χρήση. Πολύ δυνατό, πολύ 

ανθεκτικό, διαρκεί πολύ, δεν ξεφτίζει και 

δεν σκουριάζει. Αποφύγετε τη χρήση σε 

ευαίσθητες επιφάνειες.

27 Σακούλες 58*75 (60lt) με κορδόνι και άρωμα
Μεγάλης αντοχής σε ρολό των 10 τεμαχίων 

με άρωμα

28 Σακούλες τροφίμων (17cmx24cm) 1lt συσκ 50τμχ
Σακούλες τροφίμων (17cmx24cm) 1lt συσκ 

50τμχ

29 Σακούλες τροφίμων (28cmx33cm) 4lt συσκ 50τμχ
Σακούλες τροφίμων (28cmx33cm) 4lt συσκ 

50τμχ

30 Σακούλες τροφίμων (28cmx43cm )7lt συσκ 50τμχ
Σακούλες τροφίμων (28cmx43cm )7lt συσκ 

50τμχ

31 Σκούπα διπλή
Πλαστική σκούπα διπλή χωρίς κοντάρι με 

πυκνή και πολύ ανθεκτική βούρτσα

32 Σπογγοπετσέτα  Νο 4 (τύπου βετέξ)
Απορροφητικό Πετσετάκι Νο 4 (τύπου 

βετέξ)

33

Σπογγοπετσέτα-πετσέτα καθαρισμού 

περφορέ(τύπου βετέξ ή ισοδύναμο φυσικό προϊον, 

σε ρολό 1,5 μ.

Σπογγοπετσέτα (τύπου βετέξ ή ισοδύναμο) 

με

διαστήματα κοπής (περφορέ), από 

βαμβάκι και

κυτταρίνη 100% βιοδιασπώμενο, να 

απορροφά και να συλλέγει υγρά κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες, να στεγνώνει 

γρήγορα να πλένεται έως τους 90°C και να 

είναι σε μορφή ρολού 1,5μ



34 Σύρμα κουζίνας inox σπιράλ, φωλίτσα

Σύρμα κουζίνας inox 40gr. περίπου, φωλιά 

για τρίψιμο

από ανοξείδωτο ατσάλι
35 Σφουγγάρια πιάτων (γίγας)

36 Σφουγγάρια πιάτων (μικρό)

37
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική  400gr με χοντρό 

κρόσι

Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 400γρ. 

χοντρό κρόσι
38 Σφουγγαρίστρα νημάτινη 300 gr

39
Φιαλίδια υγραερίου, συσκ. 450ml.  Για καφεστία 

γκαζιού ασφαλείας τύπου "EL GRECO"

Φιαλίδια υγραερίου, συσκ. 450ml.  Για 

καφεστία γκαζιού ασφαλείας τύπου "EL 

GRECO" ' ή ισοδύναμο, με βουτάνιο 450ml.
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Πίνακες Τεχνικής  Προσφοράς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛ.

Email:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μάρκα όπως 

αναγράφεται στη 

συσκευασία

Εργοστάσιο 

Κατασκευής-

Τόπος 

Εγκατάστασης

Αριθμός Γ.Χ.Κ./ή αρ. 

έγκρισης Υ.Α.Α.Τ. ή 

ΕΟΦ όπου απαιτείται

Συσκευασία Παράδοσης 

1

Σάκοι 

απορριμμάτων  

80/50x110/5-μαύροι-

Διαστάσεις: 80 cm το 

άνοιγμα-50cm η βάση-

110 το ύψος και 50 cm 

το πάχος. Στο κιλό 13 

τμχ περίπου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΚΕΤΟ 2/ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Δ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΣΚΟΥΠΕΣ - ΦΑΡΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Δ1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 



2

Σακούλες 

απορριμμάτων για 

καλαθάκια -μαύρες-

Διαστάσεις: 50 Χ 50 

cmΣτο κιλό 40 τμχ 

περίπου

3
Σακούλες 

απορριμμάτων για 

καλαθάκια -λεύκες-

Διαστάσεις 42x48 cm 

λευκές  σε ρολό 20 τμχ

……………………………………………….2019
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        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Πίνακες Τεχνικής  Προσφοράς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛ.

Email:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μάρκα όπως 

αναγράφεται στη 

συσκευασία

Εργοστάσιο 

Κατασκευής-Τόπος 

Εγκατάστασης

Αριθμός Γ.Χ.Κ./ή 

αρ. έγκρισης 

Υ.Α.Α.Τ. ή ΕΟΦ 

όπου απαιτείται

Συσκευασία 

Παράδοσης 

1
Σκούπα χόρτου με 

κοντάρι 

(κονταρόσκουπα)

Σκούπα χόρτινη 6 

ραφών με κοντάρι, 

ενισχυμένη 1.000 gr

ΠΑΚΕΤΟ 2/ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΜΑΔΑ Δ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΣΚΟΥΠΕΣ - ΦΑΡΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Δ2-ΣΚΟΥΠΕΣ-ΦΑΡΑΣΙΑ



2

Φαράσι 

ορθοστατικό με 

κοντάρι

Φαράσι ορθοστατικό για 

εύκολη αποκομιδή 

απορριμμάτων με 

κοντάρι
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Πίνακες Τεχνικής  Προσφοράς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛ.

Email:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μάρκα όπως 

αναγράφεται 

στη συσκευασία

Εργοστάσιο 

Κατασκευής-Τόπος 

Εγκατάστασης

Αριθμός Γ.Χ.Κ./ή αρ. 

έγκρισης Υ.Α.Α.Τ. ή 

ΕΟΦ όπου απαιτείται

Συσκευασία 

Παράδοσης 

1 Σαπουνοθήκη τοίχου διάφανη

Πλαστική συσκευή διάφανη για 

Κρεμοσάπουνο,  500-800 ml. 

Επαναγεμιζόμενη από μπουκάλι.

2
Συσκευή ρολού υγείας ΖΙΚ-ΖΑΚ   

  έως 500 gr  λευκή 

ημιδιαφανής.

Συσκευή χαρτιού  υγείας 500 gr 

επαγγελματικού τύπου, πλαστική, λευκή 

ημιδιαφανής.

3
Συσκευή χειροπετσέτας  ΖΙΚ 

ΖΑΚ πλαστική.

Θήκη για χειροπετσέτες ζιγκ-ζαγκ 

πλαστική απλή με ημιδιαφανή πρόσοψη 

για έλεγχο του περιεχομενου

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΚΕΤΟ 2/ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

……………………………………………….2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ Ε  ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ



        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Πίνακες Τεχνικής  Προσφοράς 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛ.

Email:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μάρκα όπως 

αναγράφεται στη 

συσκευασία

Εργοστάσιο 

Κατασκευής-Τόπος 

Εγκατάστασης

Αριθμός Γ.Χ.Κ./ή αρ. 

έγκρισης Υ.Α.Α.Τ. ή ΕΟΦ 

όπου απαιτείται

Συσκευασία Παράδοσης 

1

Σακούλες ανταλλακτικές  για ηλεκτρική σκούπα 

ΗOOVER H60

Σακούλα για 

σκούπα

2

Σακούλες ανταλλακτικές  για ηλεκτρική σκούπα 

BOSS G ALL

Σακούλα για 

σκούπα

3

Σακούλες ανταλλακτικές  για ηλεκτρική σκούπα 

PHILIPS FC 8576

Σακούλα για 

σκούπα

4

Σακούλες ανταλλακτικές  για ηλεκτρική σκούπα 

SIEMENS VS06g2001

Σακούλα για 

σκούπα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΚΕΤΟ 2/ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

……………………………………………….2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ  ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ


