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ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΧ ΟΛ ΙΚΟ  Ε ΤΟΣ  2 0 20 -2 021  

 

Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, µε την από 23-07-2020 απόφα-

ση του Πολυµελούς Συµβουλίου, προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγω-

νισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, επιλογής αναδόχου, 

για την προµήθεια ειδών καθαρισµού, καθαριότητος και χάρτου υγιεινής, 

κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σύµφωνα µε τον πίνακα που αποτελεί α-

ναπόσπαστο µέρος του παρόντος. 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχο-

λικού έτους στα ∆ιδακτήρια Χαλανδρίου  που βρίσκονται στην διεύθυνση: 

Ριζαρείου 1, 15233 Χαλάνδρι, κατόπιν προγραµµατισµού. 

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 14 Σεπτεµβρίου 

2020 ηµέρα ∆ευτέρα, µέχρι την 12η ώρα. 

Το παρόν θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος 

www.rizarios.gr, στην κατηγορία Ειδήσεις  Προκηρύξεις. 

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία στα τηλέφωνα: 210 72 

10 661 και 210 72 19 502 τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 9:00 µέχρι 

14:00. 

  Ποσότητα  
2020-21 

Τιµή 
µον. 

1. ΑΧΑΖ πατώµατος (4 λίτρων) τεµ. 36 € 

2. Χλωρίνη κίτρινη παχύρευστη (4 λίτρων) τεµ. 26 € 

3.  Χλωρίνη (4 λίτρων) τεµ. 32 € 

4. Υγρό πιάτων µε ξύδι (4 λίτρων) τεµ. 28 € 

5.  Υγρό τζαµιών (4 λίτρων) τεµ. 16 € 

6. Dettol antibacterial Γενικής Χρήσης τεµ. 60 € 

7. Ποδιές πλαστικές µιας χρήσης τεµ. 500 € 

8. Γάντια Latex µιας χρήσης (Μ) (συσκευα-
σία των 100 τµχ.) 

κου-
τί  

20 € 

9. Γάντια Latex µιας χρήσης (L) (συσκευα-
σία των 100 τµχ.) 

κου-
τί  

6 € 

10. Γάντια κουζίνας τύπου CHAMPION № 7 
- επενδεδυµένα (Μ) 

ζεύ-
γη 

60 € 

11. Γάντια κουζίνας τύπου CHAMPION № ζεύ- 40 € 
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8½ - επενδεδυµένα (L) γη 
12. Κρεµοσάπουνο µε αντιβακτηριδιακή 

δράση (4 λίτρων) 
τεµ. 16 € 

13. Σακούλες απορ/µάτων χονδρές µεγάλες κιλά 150 € 

14. Σφουγγαρίστρες (400 γραµ.) τεµ. 10 € 

15. Αλκοολούχος λοσιόν σε φιάλη των 200 
γραµµ. 

τεµ. 30 € 

16. Χαρτοπετσέτες (5χ750)  
(56.250 τεµ) 

κι-
βώτ. 

15 € 

17. Χαρτί Υγείας 140 gr. ∆ιπλό φύλλο τεµ. 1.200 € 

18. Χαρτί κουζίνας JUMBO (5 κιλών) τεµ. 12 € 

19. Σκούπα νάιλον  τεµ. 20 € 

20. Κοντάρι µεγάλο (άνω των 130 cm) τεµ. 15 € 

21. Απορρυπαντικό ROLI τεµ. 24 € 

 
Αθήνα, 23-07-2020 

ΤΟ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΥΜΑΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 


