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Έχοντας λάβει υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2  του ΕΚΠΟΤΑ 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης  
5) Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
6) Τις αποφάσεις  586/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ηρακλείου , 
122 / 2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ,του ∆ηµοτικού Οργανισµού 
Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του ∆ήµου Ηρακλείου 
(∆ΟΠΑΦΜΑΗ), την 37 / 2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου ,την  269 / 2013  
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της  ∆ΕΗΑ  Ηρακλείου , και την  39/2013  
απόφαση του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της Ανάπτυξης Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ 
ΟΤΑ .   
  
Συντάσσοµε   τις τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια    ως εξής :   
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   1 :  
προµήθεια ειδών , καθαριότητας και ευπρεπισµού 
Υπηρεσιών   έτους 2013 του ∆ήµου Ηρακλείου   
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α/Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ  
  1 Εργαλείο πλήσης τζαµιών 35cm 
  2 Κατσαριδοκτόνο 
  3 Κουβαδάκια µικρά απλά 
  4 Κουβάδες σφουγγαρίσµατος µε στίφτη 
  5 Ξύστρες τζαµιών πλαστικές απλές χειρός 5 cm 
  6 Οινόπνευµα µπλέ 350 gr 
  7 Σαπούνι καθαρισµού χεριών µηχανικών τύπου βιονόλ 1 κιλού 
  8 Σκόνη καθαρισµού (ΟΜΟ) 500gr 
  9 Σφουγγαράκια κουζίνας No 1005 
10 Σφουγγάρια καθαρισµού µεγάλα 14 Χ 22 
11 Σφουγγαρίστρα µάπα µεγάλη επαγγελµατικιά 400 gr 
12 Σφουγγαρίστρα µάπα µικρή 

  13    Ταινία συσκευασίας διαφανής αυτοκόλητη 3cm 
  14    Ταινία συσκευασίας διαφανής αυτοκόλητη 5cm 
15 Υγρό καθαρισµού δαπέδου κατάλληλο να αφαιρεί λάδια αυτοκινήτων 4  
         κιλών  
16 Υγρό καθαρισµού τζαµιών 500 gr 
17 Υδροχλωρικό οξύ (ακουαφόρτε) 450 gr 
18  Χαρτοπετσέτες  
 

 
 
 
 
 
 

 

Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 

 



 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   2 :  
προµήθεια ειδών , καθαριότητας και ευπρεπισµού 
του ∆ηµοτικού Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής, 
 Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του ∆ήµου Ηρακλείου  
(∆ΟΠΑΦΜΑΗ ) έτους  2013 .   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Αντικείµενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προµήθεια ειδών υγιεινής, 

καθαριότητας και ευπρεπισµού του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. έτους 2013,σύµφωνα µε τα 
παρακάτω: 
1.Χαρτί υγείας γκοφρέ αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασµένο χηµικό πολτό. 
 Σε κατάλληλα τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία των 40 ρολών λευκού 
χρώµατος στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση. Μήκος 
ρολού:20Χ2Χ24,8 µέτρα αριθµός φύλλων: 2Χ230, βάρος ρολού:20Χ90 
γραµµάρια, όλα αναγραφόµενα εξωτερικά της συσκευασίας και να είναι 
πιστοποιηµένα µε ISO. 
2. Χαρτοπετσέτες αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από 
λευκασµένο χηµικό πολτό. Σε κατάλληλα τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία των 
70 φύλλων, λευκού χρώµατος, ανά πακέτο διαστάσεων 30χ30cm βάρους 
100γραµµαρίων το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω στοιχεία και η προέλευση. 
3. Χαρτί κουζίνας αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασµένο χηµικό πολτό σε 
κατάλληλη πλαστική συσκευασία των 2 ρολών των 0,5 Kg βάρους έκαστος .Στη 
συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά στοιχεία και η προέλευση και να είναι 
πιστοποιηµένα µε ISO. 
4. Πλαστικά ποτήρια νερού αρίστης ποιότητας, άθραυστα, µε θερµική αντοχή 
µέχρι 120 βαθµούς Κελσίου, χωρητικότητας 270 ml,εγκεκριµένα για τρόφιµα Σε 
κατάλληλα τυποποιηµένη πλαστική, υγιεινή συσκευασία ασφαλείας των 50 
ποτηριών. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
στοιχεία και η προέλευση. 
5. Μεγάλες σακούλες απορριµµάτων αρίστης ποιότητας. Να µην σκίζεται, να µην 
στάζει, κατάλληλη για βαριά αντικείµενα και υγρά .∆ιαστάσεων 60Χ80.Σε 
κατάλληλα τυποποιηµένη συσκευασία η οποία να αναγράφει εξωτερικά τις 
διαστάσεις και την προέλευση και το βάρος. 
6. Σακούλες για καλαθάκια αρίστης ποιότητας, υπερανθεκτικές, διαστάσεων 50χ50 
cm χρώµατος λευκού σε κατάλληλα τυποποιηµένη συσκευασία, η οποία εξωτερικά 
να αναγράφει τις διαστάσεις , το βάρος και  την προέλευση. 
7. Πανάκια γενικού καθαρισµού τύπου (wettex) αρίστης ποιότητας, 
υπεραποροφητικά, υπερανθεκτικά. Κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, 
ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εµαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά. χρήσεις. 
Συσκευασµένο σε κατάλληλα τυποποιηµένη συσκευασία, εξωτερικά της οποίας να 
αναγράφονται οι διαστάσεις και η προέλευση. 
8. Υγρό γενικού καθαρισµού αρίστης ποιότητας, να καθαρίζει τη βρωµιά τα λύπη 
καθώς και τα µικρόβια από τις επιφάνειες. Να είναι παχύρρευστο, σε πλαστικό 
µπιτόνι βάρους 4 λίτρων, µε αναγραφόµενα εξωτερικά της συσκευασίας  τη 
σύνθεση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Επίσης αριθµό ειδικής αδείας αρµόδιας 
αρχής, αριθµό καταχώρησης από το Γ. Χ. Κ.,  ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 
έτους από την ηµεροµηνία παραγωγής και προέλευση. 
9. ∆ιάλυµα Υδροχλωρικού οξέως  αρίστης ποιότητας, για την καθαριότητα και 
λεύκανση w. c, νεροχυτών, νιπτήρων κ. λ. π. Μπουκάλι βάρους 450 γραµµαρίων.  
Εξωτερικά του πλαστικού µπουκαλιού να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες 
χρήσης και προφύλαξης και η προέλευση. 



10. Ξύλινο κοντάρι σκούπας αρίστης ποιότητας, µήκους 1,30 µέτρο περίπου, 
κατάλληλο για σκούπα σούπερ. 
11. Κοντάρι αλουµινίου αρίστης ποιότητας, µήκους 1,5 µέτρων περίπου, 
κατάλληλο για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα . 
12. Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική αρίστης ποιότητας, από συνθετικό µε 
µηχανισµό για να βιδώνει σε κοντάρι αλουµινίου. 
13. Σκούπες σούπερ αρίστης ποιότητας, από συνθετικό τρίχωµα µε ειδικά 
επεξεργασµένες ίνες, οι οποίες να προσαρµόζονται σε ξύλινα κοντάρια . 
14. Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων ευρείας κατανάλωσης σε µορφή σκόνης. 
Με απόδοση σε θερµοκρασία πλύσης από 40 βαθµούς Κελσίου και πιστοποιητικό 
ISO. Τα 130 γραµµάρια θα καθαρίζουν άριστα 5 kg ακαθάριστα ρούχα, χωρίς να 
προκαλεί ζηµιές και να µην µένουν κατάλοιπα στα ρούχα και τις συσκευές. ∆εν 
πρέπει να βλάπτει το περιβάλλον ,να µην δηµιουργεί αλλεργικές ή  δερµατικές ή 
άλλες παθήσεις στα παιδιά που χρησιµοποιούν τα ρούχα τα οποία έχουν πλυθεί µε 
αυτό και γενικά να µην αφήνουν υποψία κινδύνου γι αυτά. Η κατάλληλη 
τυποποιηµένη συσκευασία, να µην υπερβαίνει το βάρος των 7 κιλών. Εξωτερικά 
της συσκευασίας να είναι γραµµένα, το βάρος, τα στοιχεία του απορρυπαντικού, η 
δοσολογία, η προέλευση και ο αριθµός εγκρίσεως του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους. 
15. Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε µορφή 
παχύρρευστου υγρού. Σε πλαστικό µπιτόνι, βάρους 4λίτρων. Εξωτερικά του 
µπιτονιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης 
και προφύλαξης ο αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής και ο αριθµός 
καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. 
16. Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  (εκθαµβωτικό) πλυντηρίου πιάτων 
αρίστης ποιότητας, σε µορφή υγρού σε πλαστικό µπιτόνι, βάρους 4 λίτρων. 
Εξωτερικά του µπιτονιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, 
οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, ο αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής και ο 
αριθµός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. 
17. Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας, αρωµατικό κρεµοσάπουνο βάρους 4 
λίτρων, φιλικό προς το περιβάλλον. Τυποποιηµένο σε κατάλληλο πλαστικό µπιτόνι. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος  η 
προέλευση και οι προφυλάξεις. 
18.Σφουγγαράκι µε συνθετικό συρµατάκι γίγας αρίστης ποιότητας, για πιάτα ή 
ποτήρια κ.λ.π. να είναι υπεραποροφητικό, να  καθαρίζει και να έχει 
αντιβακτηριδιακή προστασία στο σπόγγο, υδρόφιλο. Τυποποιηµένο κατάλληλα σε 
πλαστική σακουλίτσα. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
χαρακτηριστικά του και η προέλευση. 
19..Απορρυπαντικό πιάτων αρίστης ποιότητας, σε µορφή παχύρρευστου υγρού. 
Τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία πλαστικού µπιτονιού, βάρους 4 λίτρων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες 
προφύλαξης, ο αριθµός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθµός 
καταχώρησης του Γ. Χ Κ.  
20. Κουβάς σφουγγαρίσµατος µε καρότσι και µηχανισµό αρίστης ποιότητος, µε 
δυο πλαστικούς κουβάδες και µεταλλικό µοχλό. Το καρότσι µετακινείται µε 
ροδάκια και δέχεται επαγγελµατική σφουγγαρίστρα. Να αναγράφεται η προέλευση. 
21 Γάντια καθαρισµού γενικής χρήσης αρίστης ποιότητος, αντιαλλεργικά, µη 
τοξικά, ανθεκτικά, ελαστικά από φυσικό ελαστικό, µε βαµβακερή φόδρα. Ζεύγος 
µεσαίου µεγέθους no 7-7,5.Τυποποιηµένα σε πλαστική σακουλίτσα ανά ζεύγος. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η 
προέλευση. 
22. Υγρό καθαρισµού τζαµιών αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού µπιτονιού 
4 λίτρων που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης η 
προέλευση, ο αριθµός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθµός καταχώρησης 
του Γ. Χ. Κ.  
23. Αλουµινόχαρτο αρίστης ποιότητας, από καθαρό αλουµίνιο, κατάλληλο να 
διατηρεί τρόφιµα πάντα φρέσκα και υγιεινά .Μήκους 30 µέτρων χ 0,30 cm σε 



ρολό. Τυποποιηµένο σε χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες 
χρήσης  η προέλευση και οι διαστάσεις. 
24. Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε  υγρή µορφή. 
Τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 λίτρου. Να προστατεύει το 
πλυντήριο των πιάτων, τα πιάτα κ.λ.π. από τη συσσώρευση των αλάτων. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η δοσολογία, οδηγίες χρήσης, η 
προέλευση, ο αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής και ο αριθµός καταχώρησης 
του Γ. Χ. Κ. 
25. Γάντια µιας χρήσης (ιατρικά – latex ) από ανθεκτική πλαστική µεµβράνη 
(πολυαιθυλένιο) σε συσκευασία  των 100 τεµαχίων µεγέθους LARGE. Η 
συσκευασία να αναγράφει τα σχετικά. 
26. Υγρό τουαλέτας παχύρρευστο ή GEL, απολυµαντικό βάρους 750 ML που να 
καθαρίζει , να απολυµαίνει και να αρωµατίζει  µε αναγραφόµενα εξωτερικά του 
µπουκαλιού τα συστατικά , οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Επίσης αριθµό ειδικής 
άδειας, αρµόδιας αρχής, αριθµό καταχώρησης, από το Γ. Χ. Κ.  ηµεροµηνία λήξης, 
τουλάχιστον 1 έτος από την ηµεροµηνία παραγωγής και προέλευσης. 
27. Χλώριο σε πλαστική συσκευασία των 2 λίτρων. Να αναγράφονται στη 
συσκευασία όλα τα σχετικά που πρέπει για τα είδη αυτά, παραγωγή – 
προφυλάξεις- ειδική άδεια- εγκρίσεις Γ. Χ. Κ.   
28. Σφουγγαρίστρα απλή βιδωτή 400γρ . από νήµα  αρίστης ποιότητας. 
29. Σκούπα χόρτινη µε κοντάρι  ( σταρένια )  
30. Κουβάς σφουγγαρίσµατος µε στίφτη πλαστικός, αρίστης ποιότητας. 
31. Φαράσι πλαστικό , αρίστης ποιότητας. 
32. Μεµβράνη πλαστική 1 Κιλ. – 30cm, κατάλληλη να διατηρεί τρόφιµα , 
τυποποιηµένη σε χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης η 
προέλευση και οι διαστάσεις. 
33. Λαδόκολλα των 10 Μ, κατάλληλη να τοποθετείται το τρόφιµο.  
34 Φυαλάκι υγραερίου αρίστης ποιότητας, 100% βουτάνιο για σταθερή φλόγα και 
ιδανική καυση. 
35. Καλαθάκι πλαστικό για απορρίµµατα αρίστης ποιότητας . 
36. Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελµατικού κουβά  400 γραµµ. 
37. Ξεσκονόπανο των 10 τεµ. αρίστης ποιότητας, υπεραποροφητικά, 
υπερανθεκτικά, απαλά. Κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, 
κουζίνες, πλακάκια, εµαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά. χρήσεις 
38. Ανταλλακτικό λάστιχο τζαµιών 35 cm. αρίστης ποιότητος. 
39. Απλώστρα ρούχων, µεσαίου µεγέθους.   
40. Συρµατάκι ψιλό ( κουλούρα 1 Κιλού) 
41. Συρµατάκι χοντρό 
42. Κάδος απορριµµάτων  οικιακός µε αιωρούµενο καπάκι, πλαστικός από P.V.C. 
να έχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO . 
43.Χειροπεσέτες ζικ/ζακ λευκές αντοχής.        
44.Σκουφάκια λευκά µιας χρήσης [φιλέ] 
45.Μπικάλ τουαλέτας ανοικτό.     

Γ) Κατηγορία  3  

Προµήθεια : Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής  
για τις ανάγκες των σχολείων της Πρωτοβάθµιας 
 Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α/Α 
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 
1 
 
 

Υγρό καθαρισµού τζαµιών αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού µπιτονιού 4 λίτρων 
που εξωτερικά αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθµός 
καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 



  

2 
 
 

Χλώριο σε πλαστική συσκευασία των 4 λίτρων. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλα τα 
σχετικά που πρέπει για τα είδη αυτά, παραγωγή – προφυλάξεις-εγκρίσεις Γ.Χ.Κ.   

3 
 
 
 

Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας βάρους 4 λίτρων, τυποποιηµένο σε κατάλληλο 
πλαστικό µπιτόνι. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος, η 
προέλευση , οι προφυλάξεις, αριθµός καταχώρησης Γ.Χ.Κ.   

4 
 
 
 
 

Απορρυπαντικό πιάτων αρίστης ποιότητας, τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία 
πλαστικού µπιτονιού, βάρους 4 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, η προέλευση, οδηγίες προφύλαξης και ο αριθµός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.   
 

5 
 
 
 

Υγρό γενικού καθαρισµού αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού µπιτονιού 4 λίτρων 
µε αναγραφόµενα εξωτερικά της συσκευασίας τη σύνθεση, οδηγίες χρήσης και 
προφύλαξης και ο αριθµός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.   

6 
 

Χαρτί υγείας 200 γρ. αρίστης ποιότητας  δίφυλλο µη ανακυκλωµένο   
 

7 
 Χαρτί κουζίνας γίγας 80 µέτρων αρίστης ποιότητας δίφυλλο µη  ανακυκλωµένο  

8 
 

Χειροπετσέτα στρογγυλή 500 γρ. αρίστης ποιότητας µη ανακυκλωµένο  
 

9 
 

Χειροπετσέτα ζικ/ζακ  µονόφυλλη λεύκη σε συσκευασία 4.000 τεµ 
 

10 
 
 

Αφαιρετικό µελανιών από θρανία 750 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και αριθµός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.   

11 
 
 

Αφαιρετικό αλάτων  για είδη υγιεινής σε συσκευασία 1lt. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης , προφύλαξης και αριθµός καταχώρησης του 
Γ.Χ.Κ.  

12 
 
 
 

Χαρτοπετσέτα φαγητού αρίστης ποιότητας, µη ανακυκλωµένη. Σε κατάλληλα 
τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία των 60 φύλλων, λευκού χρώµατος, ανά πακέτο 
διαστάσεων 30x30cm. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
στοιχεία και η προέλευση.     

13 
 
 

Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 1 λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται  
τα συστατικά, οδηγίες χρήσης , προφύλαξης και αριθµός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 

14 Τραπεζοµάντηλο λευκό σε συσκευασία 200τεµ διαστ. 1Χ1  
15 

 
Χαρτί υγείας επαγγ. 500 γρ., αρίστης ποιότητας,  µη ανακυκλωµένο  
 

16 
 
 

Αντισηπτικό-απολυµαντικό χεριών σε µορφή gel µε 70% αλκοόλη σε συσκευασία του 1 
λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και 
αριθµός έγκρισης από τον  Ε.Ο.Φ.   

17 
 
 

Λοσιόν οινοπνεύµατος σε συσκευασία των 410ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά και αριθµός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ.   

18 
Μωροµάντηλα σε συσκευασία των 72 τεµαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά και η προέλευση.  

19 Κοντάρι σκούπας ξύλινο   

20 Κοντάρι σκούπας µεταλλικό απλό   

21 Σκούπα πλαστική διπλή ίσια Νο 201/1   

22 Σφουγγαρίστρα ακρυλική    

23 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελµατική  ακρυλική    

24 Κοντάρι επαγγελµατικής  σφουγγαρίστρας µεγάλης αντοχής  



25 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες 80Χ110  

26 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες 60Χ80  

27 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες 70Χ100  
28 

 
Σακούλες απορριµµάτων για καλαθάκια,  διαστάσεων 48Χ50, χρώµατος λευκού σε ρολό 
των 20 τεµ.  

29 Γάντια µιας χρήσης (Latex) σε συσκευασία 100 τεµ. µεγέθη διάφορα   

30 Πετσέτα  γενικού καθαρισµού τύπου wettex  Νο 3  
31 

 
Σφουγγάρι αφρολέξ µεσαίο Νο 10, κατάλληλο για καθαρισµό πίνακα  
 

32 
 
 
 

∆ιάλυµα υδροχλωρικού οξέος αρίστης ποιότητας για την καθαριότητα και λεύκανση wc, 
νεροχυτών, νιπτήρων κλπ. Μπουκάλι βάρους 450 γρ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθµός 
καταχώρησης του Γ.Χ.Κ.   

33 Φαράσι ορθοστατικό µε λάστιχο   

34 Σφουγγαράκι κουζίνας Νο 5 διπλής επιφάνειας (απορροφητική-σκληρή)  
35 

 Σφουγγάρι γόµα κατάλληλο για σβήσιµο από τοίχους σηµάδια από µαρκαδόρους.   

36 Καλαθάκι  γραφείου πλαστικό κλειστό  

37 Πιγκάλ τουαλέτας ανοιχτό  

38 Καλάθι τουαλέτας στρογγυλό  µικρό µε πεταλ  
39 

 
 
 

Υγρό καθαριστικό τουαλέτας. Συσκευασία 4 λίτρων που εξωτερικά αναγράφονται οδηγίες 
χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθµός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. 
 

40 
 
 

Χλώριο  ultra παχύρρευστο σε συσκευασία των 4 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθµός καταχώρησης 
του Γ.Χ.Κ 

41 Θήκη υγρού σαπουνιού 500ml   

42 Συσκευή πλαστική χειροπετσέτας ζικ/ζακ  
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    4 : 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                      «Προµήθεια υλικών  Καθαριότητας 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                για τις ανάγκες της  ∆ΕΗΑ  Ηρακλείου  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                        έτους 2014» 

                                                                                                                                        
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ                                 

1 WETTEX  
(πανάκι καθαρισµού) 

ΠΑΚΕΤΑ 
(10 τεµαχίων) 

ΤΕΜ   

2 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ  ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΘΗΚΗ 
(πιγκάλ) 

 ΤΕΜ  

3 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ (Νο L )   ΠΑΚΕΤΑ 
(100 τεµ έκαστο) 

ΤΕΜ  

4 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  
(Νο XL ) 

ΠΑΚΕΤΑ 
(100 τεµ έκαστο) 

TEM    

5 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ 
ΒΙ∆ΩΜΑ 

 ΤΕΜ             

6 ΚΟΥΒΑ∆ΕΣ  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜ 
 

7 ΚΟΥΒΑ∆ΕΣ ΣΦΟΥΓΚΑΡ. ΜΕ ΡΟ∆ΑΚΙΑ  ΜΟΝΟΙ ΤΕΜ 

8 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ  4LITRA TEM   

9 ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΕΣ ΟΡΟΦΩΝ 
 

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΜ        



10 ΠΟ∆ΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ (Νο XL) ΜΠΛΕ ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ 
 

11 ΠΟ∆ΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ (Νο L) ΑΣΠΡΕΣ ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ 
 

12 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ  ΜΙΚΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ  (50Χ50)  ΚΙΛΑ 
 

13 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ (ΤΣΑΝΤΕΣ) Νο 50 ΜΙΚΡΕΣ ΚΙΛΑ 
 

14 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ (ΕΠΑΓ/ΚΕΣ)  (0,80Χ1,10) ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΙΛΑ   

15 ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ  
(10 ΚΙΛΑ) 

ΤΕΜ   

16 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΕ ΒΙ∆ΩΜΑ 
Νο301 

∆ΙΠΛΕΣ TEM   

17 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 400 gr ΑΠΛΕΣ ΤΕΜ 
 

18 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ 4LITRA TEM   

19 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΤΖΑΜΙΩΝ 4LITRA TEM   
20 ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ   2.5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ   
21 ΧΑΡΤΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 5 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ  

22 ΧΑΡΤΙ  ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ 
   ( ΖΙΚ ΖΑΚ ) 

ΚΟΥΤΕΣ ΤΕΜ     

23 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 125gr TEM   
24 ΧΛΩΡΙΝΗ 4 LITRA TEM 

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  5 .  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                 Προµήθεια αναλωσίµων  ειδών  
    ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ                              Καθαριότητας για τις ανάγκες των Δημοτικών  
                                                                                  των ∆ηµοτικών αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ   200 ΓΡΑΜΜ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 

2 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 500 ΓΡΑΜ.  ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ  

3 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙ∆ΩΤΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΧΑΡΤΙ 500 ΓΡ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

4 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ      ΖΙΓΚ – ΖΑΓΚ   21Χ24     
ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟΥ  200 ΦΥΛΩΝ 

5 ΓΑΝΤΙΑ  ΙΑΤΡΙΚΑ  LATEX  ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

6 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ  ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50Χ 50  ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ ΚΙΛΟ-KG- 

7 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60 Χ 80    ΜΑΥΡΟΙ ΚΙΛΟ-KG- 

8 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ  ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80 Χ 110  ΜΑΥΡΟΙ ΚΙΛΟ-KG- 

9 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ   4 ΛΙΤΡΩΝ ΣΕ  ∆ΙΑΦΟΡΑ 
ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

10 ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 

11 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ WC      ΠΑΠΙ  750ml ΤΕΜΑΧΙΑ 

12 Υ∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ     ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 450 ΓΡΑΜ. ΤΕΜΑΧΙΑ 

13 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 4lt ΤΕΜΑΧΙΑ 

14 ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ   4 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 



15 

ΙΣΧΥΡΟ ΥΓΡΟ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ -
ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ , ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΑΦΡΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΕΩΣ 
, ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΝΕΡΑ ΜΕ  ΛΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΛΙΤΡΑ                - LT- 

16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ   ΑΚΡΥΛΙΚΟ  ΣΤΕΝΟ  1m      ( 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ α/α 17) ΤΕΜΑΧΙΑ 

17 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ  V  ΚΟΜΠΛΕ 1m ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 

18 -ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ - ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 400 ΓΡΑΜ. 
ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΠΛΕΞΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

19 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ   
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ       14 ΕΚ  ΠΕΡΙΠΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΕΣΑΣ ΚΑ∆ΟΥ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

21 ΚΑ∆ΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  24 ΛΤ ΜΕ ΠΡΕΣΑ ΜΟΝΟΣ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

22 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 800 ML  
ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΡΟΗΣ ΓΙΑ 
Η∆Η ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ   (ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΑΥΤΟΨΙΑ )                                        
( ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΑΘΕΙ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ∆ΩΡΕΑΝ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

23 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΠΡΕΙ  ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ 250 ML ΧΩΡΙΣ  CFC ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ DELTA CLEANING (ΜΕΤΑ 
ΑΠΌ ΑΥΤΟΨΙΑ ) ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

24 ΚΑΛΑΘΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
50lt ΤΕΜΑΧΙΑ 

25 ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΌΧΙ  ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΟ)  ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ∆ΙΠΛΗ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

26 ΣΚΟΥΠΑ ∆ΙΠΛΗ –ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ- ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

27 ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΚΟΜΠΛΕ  ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 

28 ΡΑΚΛΕΤΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗ   ανοξείδωτη µε σταθερή λαβή 45-50  
εκ περίπου 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

29 

ΣΥΣΚΕΥΗ  ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ  ΑΝΤΛΙΑ   ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   > 0,6  LT  ΠΕΡΙΠΟΥ ΥΓΡΟΥ    ΠΛΑΣΤΙΚΗ  ΓΙΑ 
ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΜΕ ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΠΟ ΠΑΝΩ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

30 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ - ΡΑΚΛΕΤΑ  ∆ΑΠΕ∆ΟΥ 60 CM ΤΕΜΑΧΙΑ 

31 ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΕ ΦΙΜΠΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

32 ΞΕΡΑΧΝΙΑΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΜΕ ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 

33 ΚΑ∆ΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΑΠΛΟΣ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

   

     Ηράκλειο   Αύγουστος                                                                           

   Ο Συντάκτης                         O  Αντιδήµαρχος  Ηρακλείου           



                                                                
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


