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ΟΜΑΔΑ 1 : Προμήθεια ειδών αρτοποιίας και οπωρολαχανικών 

Α. Είδη αρτοποιίας  

1. Ψωμί . Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες παρασκευασμένες από σιτάρι και να έχουν 

ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το 

προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες.  

2. Για όλα τα υπόλοιπα αρτοσκευάσματα : Να είναι άριστης ποιότητας και 

παραγωγής της ίδιας ημέρας. Να είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών, τις αγορανομικές διατάξεις και την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες ή 

σε κουτιά. Οι συνθήκες στις εγκαταστάσεις στις οποίες παρασκευάζονται τα ανωτέρω 

είδη καθώς και στα μέσα που μεταφέρονται να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία της Ε.Ε. 

Β. Οπωρολαχανικά και φρούτα :Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι α΄ ποιότητας 

και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. Να μην είναι 

χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών 

χαρακτήρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κώδικα τροφίμων και ποτών. Να 

είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να καταναλωθούν. Να 

είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά 

χωρίς μαραμένα φύλλα. 
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ΟΜΑΔΑ 2 : Προμήθεια (νωπών και κατεψυγμένων) κρεάτων, ψαρικών και 

λαχανικών και ειδών παντοπωλείου 

Α. Νωπά και κατεψυγμένα κρέατα, ψαρικά και λαχανικά 

1. Νωπό κρέας μοσχαρίσιο και χοιρινό (κομμάτι και κιμάς) : Να προέρχεται από 

ζώο που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ελλάδα με την παροχή 

από τον προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν την 

προέλευση. Να υπάρχει ελληνική σφραγίδα στο ζώο που να πιστοποιεί τα ανωτέρω. 

Να είναι κρέας νωπό, άπαχο, κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά. Η συντήρηση και η 

διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του 

ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. 

 2. Κοτόπουλα νωπά : Να είναι νωπά, Α’ ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα 

μαλακό-λείο και να παράγονται στην Ελλάδα. Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι 

πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και πόδια. Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 

κιλά  και να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη. Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του 

πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα 

λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6). Να προέρχονται από 

πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική 

Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. Η συντήρηση και η 

διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του HACCP. 

3. Κατεψυγμένα κρέατα, ψάρια και λαχανικά : Να είναι κατεψυγμένα, α’ 

ποιότητας, κατεψυγμένα κατά μονάδα ( ΙQF) καλά διατηρημένα κατευθείαν 

βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει ακόμη. Να μην έχουν 

αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν 

τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους. Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να 

έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα 

παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, πάνω 

στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης ή συγκομιδής 

ή σφαγής, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Η προέλευση των κρεάτων 

ψαριών και λαχανικών να είναι ελληνική. Τα ψάρια να είναι όσο το δυνατόν 

ισομεγέθη κομμάτια, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και πτερύγια. 
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Β. Λάδια, ποτά, νερό 

1. Ελαιόλαδο : Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο». Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Να είναι οξύτητας 

μικρότερης ή ίσης με 0.1. Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια 

εγκατεστημένα στην Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το 

σύστημα HACCP. Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου 

χρώματος . 

2. Αναψυκτικά, χυμοί : Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής, όπως 

καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του Ε.Φ.Ε.Τ. 

και της Ε.Ε. Όλες οι διεργασίες σχετίκα με την παραγωγή και συσκευασία του να 

έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. Να παράγονται ή να συσκευάζονται 

στην Ελλάδα. 

3. Γαλακτοκομικά 

Α. Γάλα αγελάδας πλήρες συμπυκνωμένο : Να παράγεται και να συσκευάζεται 

στην Ελλάδα. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης 

ή αραίωσης. 

Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι 

εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. Η συσκευασία 

πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων 

και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Να διασφαλίζεται ότι η 

παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν 

γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και 

συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. 

Β. Τυροκομικά προϊόντα : (τυρί φέτα εγχώρια, τυρί τύπου gouda Ολλανδίας ή 

Ε.Ε, γιαούρτι ).  

1. Η φέτα να είναι Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα 

«φέτα». Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. Να παράγεται 

και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς 

οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. 

2. Τα τυριά να έχουν την πλήρη και επιτυχημένη ωρίμανση, απαλλαγμένα 

αντικανονικών οσμών και γεύσεων με τη χαρακτηριστική γεύση ενός εκάστου, να 

μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος, να είναι πρώτης ποιότητας (τα 
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τρίμματα αποκλείονται). Τα τυριά πρέπει να πληρούν τις μικροβιολογικές 

προδιαγραφές, όπως ορίζονται στα Π.Δ. 56/95 και 119/97. Ο χημικός καθώς και ο 

εργαστηριακός έλεγχος των μικροβιολογικών προδιαγραφών θα είναι δεσμευτικός. Η 

μεταφορά των τυριών προς τις αποθήκες του Ξενώνα θα γίνεται με αυτοκίνητα-

ψυγεία τα οποία θα φέρουν καταγραφικά θερμόμετρα. Τα αυτοκίνητα ψυγεία θα 

είναι καθαρά και απολυμασμένα. Η συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις 

του ιδρύματος 

3. Το Γιαούρτι χαρακτηρίζεται το προϊόν, το οποίο προκύπτει μετά από πήξη 

αποκλειστικά και μόνο νωπού γάλακτος της αντίστοιχης προς την ονομασία φύσης 

και προέλευσης, με την επίδραση καλλιέργεια ζύμης που προκαλεί ειδική για αυτό 

ζύμωση. Το προϊόν να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 82 του Κ.Τ.Π. 

και τις ισχύουσες κοινοτικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 

Γ. Πρωινά - ροφήματα 

1. Μέλι : Η συγκομιδή και η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα και αυτό να 

αναφέρεται ρητώς στη συσκευασία. Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό 

συστατικό. Να πληρεί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 67 του Κ.Τ.Π. Να 

προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα 

συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα. 

2. Αυγά : Τα αυγά να είναι κοινά, πτηνοτροφείου, κατηγορίας ΑΜ (Medium) 

μεσαίου βάρους από 53-63 γρ. Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από 

νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθμό 

έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε δεκάδες. Στη 

συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να 

υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του 

ωοσκοπικού κέντρου και η ημερομηνία λήξης.  

3. Ζυμαρικά :Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. 

Χώρος παρασκευής τους να είναι η Ελλάδα. Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και 

να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος 

παρασκευής. 

4.  Λοιπά είδη  

Να παράγονται ή να συσκευάζονται στην Ελλάδα και να αναγράφεται η 

ημερομηνία λήξης. 



ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των 
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ 
«372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 3 «Λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ηρακλείου 
Κρήτης» 
 

 

ΟΜΑΔΑ 3 : Προμήθεια ειδών διαμονής και καθαριότητας 

α/α Είδη διαμονής και καθαριότητας Μ.Μ. Ποσότητα 

115 
Αποσμητικό λεκάνης bloc τεμ. 80 

116 
Αποσμητικό λεκάνης υγρό 55ml τεμ. 80 

117 
Αποσμητικό χώρου τεμ. 50 

118 
Βεντούζα απόφραξης WC τεμ. 5 

119 Γάντια ιατρικά μιας χρήσης XL πακέτο των 
100 

πακέτο (των 100 
τεμ) 2 

120 
Γάντια ιατρικά μίας χρήσης Μ πακέτο των 
100 

πακέτο (των 100 
τεμ) 10 

121 
μηχανισμούς για ταμπλέτες κουνουπιών τεμ. 14 

122 ταμπλέτες κουνουπιών άοσμες κουτί των 
40τεμ. κουτί (των 40 τεμ) 25 

123 
Θήκη με βουρτσάκι για WC (πιγκάλ) τεμ. 10 

124 Θήκη υγρού σαπουνιού χεριών 
(Σαπουνοθήκη) 1l τεμ. 5 

125 
Καλαθάκια WC με πετάλ τεμ. 3 

126 Μεταλικοί κάδοι με καπάκι σταχτοδοχείο 
σε κοινόχρηστους χώρους τεμ. 5 

127 Μεταλικοί κάδοι με καπάκι μεγάλοι σε 
κοινόχρηστους χώρους για σκουπίδια 70l τεμ. 10 

128 
Κατσαριδοκτόνο τεμ. 15 

129 
Κοντάρια ξύλινα με ξύλινο βίδωμα τεμ. 5 

130 
Κουβάδες σφουγγαρίσματος με στίφτη τεμ. 10 

131 
Οινόπνευμα μπλέ τεμ. 50 

132 Πανάκι καθαρισμού βέτεξ πακέτο των 5 
τεμ. πακέτο (των 5 τεμ.) 30 

133 Πανάκι οικολογικό πολλαπλών χρήσεων 
3τεμ. πακέτο (των 3 τεμ.) 30 

134 
Πανάκια ξεσκονίσματος φανέλα τεμ. 30 
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135 
Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 60 Χ 80 κιλό 50 

136 
Σακούλες απορριμμάτων μάυρες 80 Χ 110 κιλό 50 

137 Σακούλες μικρές για καλαθάκια αχρήστων 
50 Χ 50 κιλό 60 

138 
Υγρό καθαρισμού πληντυρίου ρούχων 2L τεμ. 40 

139 
Σκούπα σκληρή χωρίς κοντάρι τεμ. 5 

140 
Σκούπες χωρίς κοντάρι με βίδωμα τεμ. 20 

141 
Σφουγγαράκια κουζίνας Νο 1005 τεμ. 100 

142 
Σφουγγάρια καθαρισμού μεγάλα 14 Χ 22 τεμ. 10 

143 
Σφουγγαρίστρα απλή με βίδωμα τεμ. 50 

144 
Υγρό καθαρισμού δαπέδου 750gr τεμ. 50 

145 
Υγρό καθαρισμού πιάτων 750gr τεμ. 60 

146 
Υγρό καθαρισμού τζαμιών 500gr τεμ. 30 

147 
Υγρό καθαρισμού χεριών 4 λίτρων τεμ. 10 

148 
Υδροχλωρικό οξύ (ακουαφόρτε) 450gr τεμ. 15 

149 
Υγρό γυαλιστικό πατώματος 1 λίτρου τεμ. 15 

150 
Φαράσι πλαστικό μικρό με κοντάρι τεμ. 10 

151 
Χαρτί κουζίνας μεγάλο βιομηχανικό 2000gr τεμ. 50 

152 
Χαρτί κουζίνας μικρό 500γρ τεμ. 50 

153 
Χαρτί υγείας 125gr (40 τεμ.) πακέτο  50 

154 
Χαρτοπετσέτες πακέτο των 100 πακέτο  50 

155 
Χλώριο απολυμαντικό (χλωρίνη) 2 κιλών τεμ. 80 

156 
κουβαδάκια μικρά απλά τεμ. 10 

157 
Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας μάπα 
μεγάλη επαγγελματική 400 gr τεμ. 15 

158 
χαρτομάντηλα πακέτο των 10x10 τεμ. 

πακέτο (των 10 
τεμ) 50 

159 Σαμπουάν ενηλίκων 750 ml 
τεμ. 50 
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160 Αφρόλουτρο ενηλίκων 1l 
τεμ. 50 

161 
Μαλακτική κρέμα μαλλιών ενηλίκων 2l τεμ. 20 

162 
Ενυδατική κρέμα σώματος ενηλίκων 400ml τεμ. 15 

163 Παιδικό σαμπουάν 750ml 
τεμ. 20 

164 Παιδικό αφρόλουτρο 2l 
τεμ. 20 

165 Παιδική ενυδατική κρέμα σώματος 200ml 
τεμ. 10 

166 
πάνες μωρών τύπου pampers No 2 
(συσκευασία των 50) κουτι 20 

167 
πάνες μωρών τύπου pampers No 4 
(συσκευασία των 50) κουτι 30 

168 
σερβιέτες normal κανονικής ροής πακέτο 
των 10 τεμ. πακέτο  35 

169 
σερβιέτες maxi ενισχυμένης ροής πακέτο 
των 10 τεμ. πακέτο 150 

170 σφουγγάρια ατομικής υγιεινής ενηλίκων 
τεμ. 60 

171 χτένα μαλλιών ενηλίκων μεγάλη  
τεμ. 20 

172 βούρτσα μαλλιών ενηλίκων πλαστική  
τεμ. 10 

173 σετ βρεφική βούρτσα και χτένα μαλλιών 
τεμ. 5 

174 παιδική βούρτσα μαλλιών  
τεμ. 20 

175 παιδική χτένα μαλλιών  
τεμ. 10 

176 λαστιχάκια για κοτσίδες μαλλιών 
τεμ. 50 

177 
πιαστράκια τύπου κλάμερ για μαλλιά 
μεγάλα τεμ. 15 

178 πιαστράκια τύπου κλάμερ για μαλλιά μικρά 
τεμ. 15 

179 οδοντόκρεμες ενηλίκων  
τεμ. 80 

180 
παιδικές οδοντόκρεμες (ηλικία 0-2, 3-7, 8-
12) τεμ. 50 

181 
οδοντόβουρτσες ενηλίκων μέτριας 
σκληρότητας τεμ. 60 

182 
παιδικές οδοντόβουρτσες μέτριας 
σκληρότητας (ηλικίας 0-2,3-7,8-12) τεμ. 90 

183 
υγρά μαντηλάκια μωρών (μωρομάντηλα) 70 
τεμ. πακέτο 40 

184 
ωτογλυφίδες (μπατονέτες για αυτιά) 100 
τεμ. κουτί 10 
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185 μπαταρίες ΑΑ πακέτο των 4 τεμ. 
πακέτο 15 

186 μπαταρίες ΑΑΑ πακέτο των 4 τεμ. 
πακέτο 20 

187 πολύμπριζο 3 θέσεων 
τεμ. 12 

188 απλώστρα μεταλλική ρούχων (για 
μπαλκόνι) τεμ. 4 

189 μανταλάκια για άπλωμα ρούχων πακέτο των 
24τεμ. πακέτο 15 

190 ταμπλετες καθαρισμου πλυντηρίου πιάτων 
100 τεμ. κουτι 20 

191 ταμπλετες για τα άλατα πλυντήριου πιάτων 
24τεμ. κουτί 10 

192 ταμπλετες για τα άλατα πλυντήριου ρούχων 
24τεμ. κουτί 10 

193 
υγρό μαλακτικό ρούχων 2,5lt μπουκάλι 20 

194 
λαδόκολλα 250 μέτρων τεμ. 20 

195 
αλουμινόχαρτο 200 μέτρων τεμ. 20 

196 
διάφανη μεβράνη 250 μέτρων τεμ. 20 

197 
κρεμάστρες ρούχων Νο 61 (σετ 3 τεμ.) τεμ. 20 

 

ΟΜΑΔΑ 4: Προμήθεια τόνερ και μελανιών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ 

Τα είδη πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές: 

1. Να είναι άριστης ποιότητας και original. 

2. Να μην παρουσιάζουν κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα λειτουργίας. Στην 

περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της 

ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου Ηρακλείου. Αν η 

ποσότητα των ελαττωματικών ειδών ξεπερνά το 15% της ολικής ποσότητας του 

αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση προληπτική 

αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. 

3. Δεν θα είναι προϊόντα απλής αναγόμωσης. 

4. Τόσο τα Τόνερ όσο και τα Μελάνια απαραιτήτως να είναι συσκευασμένα 

αεροστεγώς. 

5. Έγγραφη βεβαίωση ότι τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα με τις προδιαγραφές 

6. να έχουν οικολογικό χημικό Τόνερ και να έχουν ταινία ασφαλείας. 
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7. Δήλωση ότι τα παραπάνω είδη θα έχουν ημερομηνία λήξεως 24 Μηνών μετά το 

πέρας της λήξεως της σύμβασής. 

 

α/α ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ Μ.Μ. 

198 
TONER LEXMARK 50F2000 (για εκτυπωτή 
LEXMARK MS310D) 

Τεμ. 

199 
TONER PHILIPS PFA751 (για FAX philips 
lpf5125) 

Τεμ. 

200 
TONER TOSHIBA T4590 (για φωτοτυπικό Ε-
STUDIO 256) 

Τεμ. 

201 Μπαταρίες για UPS 12V-9AH Τεμ. 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5 : Προμήθεια γραφικής ύλης 

A/A Είδη γραφικής ύλης Μ.Μ. Ποσότητα 
    

202 Ανταλλακτικά  (συρράματα) συρραπτικού 64/2000 
συσκευασία των 1000 τεμ (6/4) 

κουτί         
(των 1000 

τεμ) 

5 

203 Ανταλλακτικά (συρράματα) συρραπτικού  (24/6) 126 
συσκευασία των 1000 τεμ 

κουτί         
(των 1000 

τεμ) 

5 

204 Ανταλλακτικά (συρράματα) συρραπτικού 23/15 
συσκευασία των 1000 τεμ 

κουτί         
(των 1000 

τεμ) 

5 

205 Αντζέντα  τηλεφώνων πολυτελείας διαστάσεις: 15χ20 εκ. 
50φ. 

Τεμ 5 

206 Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημ. κίτρινα 100Χ75 τεμ 50 

207 Αυτοκόλλητες ετικέτες 15 X 20mm Νο 5 πακέτο (των 
25 φύλλων) 

50 

208 Αποσυρραπτικό μικρού μεγέθους ''καβουράκι'' Τεμ 3 

209 Γομολάστιχα λευκή μεγάλη Τεμ 15 
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210 Μπλάνκο ρόλερ Τεμ 50 

211 Διαχωριστικά θεμάτων Α4 Λατινικούς χαρακτήρες Τεμ 10 

212 Ημερολόγια γραφείων (Ημεροδείκτες) βάσης γυριστό 
έτους 2015 

Τεμ 6 

213 DVD+RW επανεγγράψιμα πακέτο των 25 τεμ. Συσκευασία(
των 25 τεμ) 

2 

214 Θήκη αρχειοθέτησης CD-DVD  νάϋλον συσκευασία των 
25 τεμαχίων 

πακέτο (των 
25 τεμ) 

10 

215 Θήκη CD 24 θέσεων γραφείου Τεμ 5 

216 Κλασέρ μαύρo με πλαστική επένδυση  4/32 Τεμ 40 

217 Κλασέρ μαύρo  με πλαστική επένδυση 8/32 Τεμ 40 

218 Κλίπς Νο5 51mm συσκευασία των 12 τεμ. συσκευασία  
(των 12 τεμ) 

20 

219 Κόλα ρευστή σε σωληνάριο 20gr Τεμ 10 

220 Κόλα στικ σε σωληνάριο 10 gr Τεμ 20 

221 Κομπιουτεράκι  μεσαίου μεγέθους με ευρώ Τεμ 2 

222 Κοπίδια μεγάλα Τεμ 5 

223 Μαρκαδόροι ζωγραφικής 12 χρωμάτων λεπτοί Τεμ 20 

224 Μαρκαδόροι ζωγραφικής 12 χρωμάτων χοντροί Τεμ 20 

225 Μολύβια απλής γραφής Η2Β Τεμ 100 

226 Μολυβοθήκη πλαστική Τεμ 5 

227 Ξυλομπογιές 12 χρωμάτων Τεμ 50 

228 Ξύστρα μεταλλική Τεμ 10 

229 Σελοτέϊπ απλό Τεμ 40 

230 Σπάγγος Νάυλον 5mm Τεμ 2 

231 Στυλό Γκισέ μπλέ απλής γραφής Τεμ 30 

232 Στυλό Γκισέ μαύρα απλής γραφή Τεμ 30 

233 Στυλό Γκισέ κόκκινα απλής γραφή Τεμ 20 
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234 πενακια μπλε 0.5mm Τεμ 20 

235 πενακια μαύρα 0.5mm Τεμ 15 

236 πενακια κόκκινα 0.5mm Τεμ 10 

237 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο3 28mm κουτί 5 

238 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο4 33mm κουτί 5 

239 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο5 50mm κουτί 5 

240 Συρραπτικό μεγαλο 23 Τεμ 2 

241 Συρραπτικό μεσαίο 64 Τεμ 6 

242 Ταινία συσκευασίας διαφανής αυτοκόλητη 5cm Τεμ 10 

243 Τετράδιο απλό 50 φύλλων Τεμ 10 

244 Τετράδιο ευρετήριο  50φ Τεμ 3 

245 Τετράδιο σταχωμένο 170 Χ 250mm 50 φύλλων Τεμ 5 

246 Τετράδιο σπιράλ Α4 150 φύλλων Τεμ 5 

247 Τετράδιο σταχωμένο 240 Χ 340mm 200 φύλλων Τεμ 5 

248 Τετράδια σπιράλ Α4 80 φύλλων Τεμ 15 

249 Τρίγωνα σετ 2 τεμαχίων (13 εκ 28 εκ) σετ (των 2 
τεμ) 

4 

250 Φάκελα (κουτιά) πλαστικοποιημένα Τεμ 50 

251 Φάκελα κοφτά κουτιά αρχείου Α4 πλαστικά Τεμ 50 

252 Θήκη ταξινόμησης εγγράφων (γραφείου) Α4 πλαστική Τεμ 30 

253 Φάκελα αλληλογραφίας λευκά απλά (A5) 110Χ230mm 
συσκευασία των 500φ 

συσκευασία  
(των 500 

τεμ) 

2 

254 Φάκελα αλληλογραφίας μπεζ (Α4) αυτοκόλλητα 250 Χ 
350mm 

Τεμ 200 

255 Χάρακας πλαστικός 30cm Τεμ 10 

256 Χαρτοκόπτης μεταλλικός Τεμ 3 

257 Χαρτόνια χρωματιστά Α4 διάφορα χρώματα συσκευασία 
250φ,160 gr 

πακέτο (250 
φύλλων) 

2 
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258 Πλαστελίνες διάφορα χρώματα μη τοξικές κουτί των 11 
τεμ. 

κουτί 5 

259 εργαλεία πλαστελίνης (κοπίδια) 6 τεμ. Συσκευασία 
(των 6 τεμ) 

5 

260 εργαλεία πλαστελίνης (κουπ- πατ) 13 τεμ. Συσκευασία 
(των 13 τεμ) 

5 

261 πηλός λευκός 500γρ Τεμ 3 

262 πηλός μαύρος 500γρ Τεμ 4 

263 πινέλα για τέμπερα σετ 4 τεμαχίων Συσκευασία 
(των 4 τεμ) 

5 

264 βάση ημερολογίου γραφείου σύρμα ασημί Τεμ 4 

265 Ημερολόγια γραφείων (Ημεροδείκτες )βάσης γυριστό 
έτους 2014 

Τεμ 5 

266 βάση σελοτέιπ μικρή βαριά Τεμ 5 

267 βάση κύβοι για χαρτάκια σημειώσεων σύρμα ασημί Τεμ 5 

268 κύβοι χαρτάκια σημειώσεων χρωματιστά (750 φύλλων) Τεμ 30 

269 ζελατίνες Α4 σελίδες ανοιχτές από πάνω με τρύπες,clear,  
για κλασέρ πακέτο των 100 

πακέτο (των 
100 τεμ) 

5 

270 περφορατερ- διακορευτήρας μικρός 2 οπών 1mm Τεμ 5 

271 Πίνακας ανακοινώσεων φελού μεγέθους 60x90 cm Τεμ 4 

272 Καρφάκια για πίνακα ανακοινώσεων με πλαστικό κεφάλι 
50τεμ. 

κουτί (50 
τεμ) 

30 

273 Μαρκαδόροι για γράψιμο πάνω σε CD και διαφάνιες 
χρώμα μαύρο 

Τεμ 10 

274 μαρκαδόροι διαγράμμισης φωσφοριζέ κίτρινο χρώμα Τεμ 15 

275 μαρκαδόροι διαγράμμισης φωσφοριζέ πορτοκαλί χρώμα Τεμ 15 

276 ντοσιέ με αυτιά από χαρτόνι 25cm x35cm Τεμ 20 

277 μπρελόκ πλαστικά με εττικέτα 12 τεμ. πακέτο 3 

278 κλειδοθήκη επιτοίχια 36 θέσεων Τεμ 1 
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279 πίνακας παρουσιάσεων με τρίποδο Τεμ 1 

280 Φωτοτυπικό χαρτί λευκό Α4 συσκευασία 
500φύλλα/πακέτο, 80gr/m2 σε χαρτοκιβώτιο των 5 
πακέτων  σφραγισμένο 

κουτί 20 

281 Φωτοτυπικό χαρτί λευκό Α3 συσκευασία 
500φύλλα/πακέτο, 80gr/m2 σε χαρτοκιβώτιο των 5 
πακέτων  σφραγισμένο 

κουτί 1 

282 Φωτοτυπικό χαρτί χρωματιστό Α4 συσκευασία 
500φύλλα/πακέτο, 80gr/m2 σε χαρτοκιβώτιο των 5 
πακέτων  σφραγισμένο 

κουτί 1 

283 Βιβλίο σταχωμένo 250 X 340mm των 100 φύλλων Τεμ 3 

284 Συρταριέρα γραφείου Α5 (τοποθέτηση πάνω στο γραφείο) Τεμ 1 

285 Ψαλίδι μεταλλικό μεσαίο Τεμ 10 

  

ΟΜΑΔΑ 6 : Προμήθεια ειδών φαρμακείου 

A/A ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Μ.Μ. Ποσότητα 

    

286 βαμβάκι υδρόφυλο μεγάλη συσκευασία τεμαχιο 50 

287 τσιρότο πλατύ τεμαχιο 30 

288 τσιρότο στενό τεμαχιο 30 

289 αποστειρωμένες γάζες (τεμ 12) 15x15 κουτί 30 

290 τσιρότο τύπου hansaplast πλατύ (τεμ. 5) 5x7,2   κουτί 30 

291 betadin 30 ml μπουκάλι 25 

292 depon παιδικό σιρόπι μπουκάλι 30 

293 ponstan παιδικό σιρόπι μπουκάλι 30 

294 depon χάπια ενηλίκων απλό 500mg κουτί 12 

295 depon αναβράζον απλό κουτί 20 

296 depon αναβράζον max  κουτί 20 

297 panadol αναβράζον απλό  κουτί 20 

298 panadol αναβράζον extra κουτί 20 
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299 φυσιολογικός ορός μπουκάλι 1l μπουκάλι 50 

300 σύριγγες των 10 cc Τεμ 100 

301 σύριγγες των 5cc Τεμ 100 

302 Bepanthol ocean Τεμ 20 

303 Οινόπνευμα φαρμακευτικό 70ο Τεμ 50 

304 Gel αντισηπτικό (τύπου OPEN) 1lt Τεμ 30 

305 θερμόμετρο ψηφιακό Τεμ 5 

306 Aquasol αλοιφή  Τεμ 10 

307 fenistil gel αλοιφή  Τεμ 10 

308 Bepanthol για βρεφικό σύγκαμα 100 gr Τεμ 10 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

      Ηράκλειο   26/03/2014 

            Ο Διευθυντής           Η   Συντάξασα       

 

 

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 


