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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙ∆Η 

 
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
   CPV 33772000-2 ΧΑΡΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 

Χαρτί βιοµηχανικό 5 κιλών σε ρολό: Μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου Χαρτί κουζίνας 
βιοµηχανικό, ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισµό µηχανηµάτωνΕίναι 
ανθεκτικό και υπεραπορροφητικό στο λάδι, τα λιπαντικά ,τα υγρά κοπής ,το νερό και 
πάντως είδους εξειδικευµένα καθαριστικά - χηµικά που χρησιµοποιούνται σε 
βιοµηχανικούς χώρους και µηχανουργεία.Ο αυξηµένος όγκος του ρολού να  εξασφαλίζει 
στα χέρια µεγαλύτερη προστασία κατά την εργασίαΝα µην αφήνει χνούδια. Να είναι 
Κατάλληλο για χρήση σε θήκες -βάσεις ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

Χαρτί υγείας 130gr  πακέτο των 40 ρολλών Α΄ ποιότητας λευκό : Χαρτί υγείας  ρολό, 
απαλό, ποιότητας Α’, αρωµατικό, 100% χαρτόµαζα, χηµικός µηχανικός πολτός, (σε 
συσκευασία των 40 τεµαχίων) µε πιστοποίηση ISO 9001. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

      

      

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  CPV 33772000-2 ΧΑΡΤΙΚΑ ΞΕΝΩΝΑΣ   
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 

Υπεραπορροφητικές για µέτρια µορφή ακράτειας µε σύ-στηµα για γρήγορη και 
αποτελεσµατική απορρόφηση οσµών. Με απαλότητα και ειδικό πυρήνα για άµεση 
στεγνότητα.Πακέτο τω 10 τεµαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2 

Υπεραπορροφητικές για υψηλή µορφή ακράτειας µε σύστηµα για γρήγορη και 
αποτελεσµατική απορρόφηση οσµών. Με απαλότητα και ειδικό πυρήνα για άµεση 
στεγνότητα. Πακέτο των 10 τεµαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

3 

Απαλά υγρά µαντηλάκια µε βαµβακερή σύνθεση για την καθαριότητα των µωρών, σε 
συσκευασία των 70τεµ. Κατασκευασµένα κατάλληλα ώστε να µην καταστρέφουν το ph 
του δέρµατος και να προκαλούν ερεθισµούς.Πακέτο των 70 τεµ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4 

Υπεραπορροφητικές πάνες για την ακράτεια βρεφών και παιδιών, µε ειδική απαλή 
υποαλλεργική επένδυση , µε ελαστικά πλαϊνά για την αποφυγή διαρροών. Κατάλληλο για 
παιδιά βάρους 4-9 κιλών. Η συσκευασία να περιέχει 50τεµ. και εξωτερικά αυτής 
αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης ο 
αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 



5 

Υπεραπορροφητικές πάνες για την ακράτεια βρεφών και παιδιών, µε ειδική απαλή 
υποαλλεργική επένδυση , µε ελαστικά πλαϊνά για την αποφυγή διαρροών. Κατάλληλο για 
παιδιά βάρους 12-25 κιλών. Η συσκευασία να περιέχει 50τεµ. και εξωτερικά αυτής 
αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προ-έλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης ο 
αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

6 

Χαρτί κουζίνας αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασµένο χηµικό πολτό σε κατάλληλη 
πλαστική συ-σκευασία βάρους 2 Kg. Στη συσκευασία να αναγράφονται όλα τα σχετικά 
στοιχεία και η προέλευση και να είναι πιστοποιηµένα µε ISO. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
 

7 

Χαρτί κουζίνας αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασµένο χηµικό πολτό σε κατάλληλη 
πλαστική συ-σκευασία 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. ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 

Χαρτί υγείας γκοφρέ αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασµένο χηµικό πολτό βάρους 
125γρ.. Σε κατάλληλα τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία των 40 ρολών λευκού 
χρώµατος,  στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται η προέλευση, τα γραµµάρια, και να 
είναι πιστοποιηµένα µε ISO. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

9 

 Χαρτοπετσέτες αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από 
λευκασµένο χηµικό πολτό. Σε κατάλληλα τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία των 70 
φύλλων, διαφόρων χρωµάτων, ανά πακέτο δια-στάσεων 28χ28cm βάρους 
100γραµµαρίων το ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω στοιχεία και η προέλευση. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

10 

Χαρτοµάντηλα απαλά 4φυλλα, συσκευασία 10x10. Στη συσκευασία να αναγράφονται όλα 
τα σχετικά στοιχεία και η προέλευση, και να είναι πιστοποιηµένα µε ISO. Πακέτο των 10 
τεµαχιων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

      

      

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  CPV 33772000-2 ΧΑΡΤΙΚΑ ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 

Ρολό 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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

Χαρτοπετσέτες αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από λευκασµένο 
χηµικό πολτό. Σε κατάλληλα τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία των 70 φύλλων, 
λευκού χρώµατος, ανά πακέτο διαστάσεων 28χ28cm βάρους 100γραµµαρίων το 
ελάχιστο. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η 
προέλευση ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 

Ρολό 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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 Χειροπεσέτες ζικ/ζακ λευκές δίφυλλές αντοχής ,4000 διπλά φύλλα ανά           κιβώτιο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

      
      
      
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  CPV 33772000-2 ΧΑΡΤΙΚΑ 1οΒαθµια Σχολική Επτροπή   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 Ρολό Χαρτί υγείας 200 γρ. αρίστης ποιότητας  δίφυλλο µη ανακυκλωµένο   ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 Χαρτί κουζίνας γίγας 80 µέτρων αρίστης ποιότητας δίφυλλο µη  ανακυκλωµένο  ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 Χειροπετσέτα στρογγυλή 500 γρ. αρίστης ποιότητας µη ανακυκλωµένο σε ρολό ΤΕΜΑΧΙΟ 



4 Χειροπετσέτα ζικ/ζακ  µονόφυλλη λεύκη σε συσκευασία 4.000 τεµ/κιβώτιο ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 

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 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

6 Τραπεζοµάντηλο λευκό σε συσκευασία 200τεµ διαστ. 1Χ1  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

7 Ρολό Χαρτί υγείας επαγγ. 500 γρ., αρίστης ποιότητας,  µη ανακυκλωµένο  ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 
Μωροµάντηλα σε συσκευασία των 72 τεµαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά και η προέλευση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

9 

Υποσέντονα από απορροφητικό & υποαλλεργικό υλικό µιας χρήσης, να εξασφαλίζουν 
απόλυτη υγιεινή στο ανθρώπινο σώµα, να µην τρίβουν, να µην αφήνουν χνούδι, η µία 
επιφάνεια να έχει αδιάβροχη επένδυση, διαστάσεις 60X90 εκατοστά, συσκευασία των 15 
τεµ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

      
      
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  CPV 33772000-2 ΧΑΡΤΙΚΑ 2οΒαθµια Σχολική Επτροπή   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 Ρολό Χαρτί υγείας 200 γρ. αρίστης ποιότητας  δίφυλλο µη ανακυκλωµένο ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 Χαρτί κουζίνας γίγας 80 µέτρων αρίστης ποιότητας δίφυλλο µη  ανακυκλωµένο  ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 Χειροπετσέτα στρογγυλή 500 γρ. αρίστης ποιότητας µη ανακυκλωµένο σε ρολό ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 Χειροπετσέτα ζικ/ζακ  µονόφυλλη λεύκη σε συσκευασία 4.000 τεµ/κιβώτιο ΣΥΣΚΕΤΑΣΙΑ 

5 

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 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

6 Τραπεζοµάντηλο λευκό σε συσκευασία 200τεµ διαστ. 1Χ1 ανά κιβώτιο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

7 Ρολό Χαρτί υγείας επαγγ. 500 γρ., αρίστης ποιότητας,  µη ανακυκλωµένο ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 
Μωροµάντηλα σε συσκευασία των 72 τεµαχίων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά και η προέλευση ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

9 Χαρτοµάντιλα γραφείου 100 φύλλων διπλά (προσώπου ή αυτοκινήτου) 100 ΤΕΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

10 Χειροπετσέτα στρογγυλή  µε έξοδο από εµπρός  450 GR. ΡΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 

      
      
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

   CPV 33772000-2  ΧΑΡΤΙΚΑ ∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 Χειροπετσέτες, ζαχαρί, κούτα 4.000 τεµ. Ανά κούτα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2 Χαρτί κουζίνας 1κιλού  TEMAXIΟ 

3 Χαρτί υγείας 90 γρ. ανακύκλωσης          40 ρολών ανά συσκ.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4 Χαρτοπετσέτα 40 πακέτα ανά κούτα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 

 
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  
CPV 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ ∆ΗΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 

Καθαριστικό υγρό λεκάνης wc (παπί) κατάλληλο για επιφάνειες εµαγιέ σε συσκευασία 750 
ml. Να φέρει σήµανση CE  και να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις τιµές που 
δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. TEMAXIΟ 



2 
ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ & ΛΕΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ συσκευασία  750ml µε 
ευχάριστο άρωµα TEMAXIA 

3 

Καθαριστικό υγρό πιάτων για πλύσιµο στο χέρι.  Να περιέχει NaOH min 8%. Να έχει pH 
υδατικού διαλύµατος 1%, 6-8, ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισµό ρύπων. Να 
δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 750 
ml. TEMAXIA 

4 

Καθαριστικό υγρό τζαµιών µε σύστηµα ψεκασµού.. Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του 
οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min. 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισµό και 
να µην αφήνει θάµπωµα µετά το σκούπισµα και το στέγνωµα.                     Συσκευασία  
500 ml. TEMAXIA 

5 

Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυµα αποτελούµενο από συστατικά sodium 
chloride, θεικό άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin 

άρωµα, κιτρικό οξύ. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονοµική των 4 λίτρων  TEMAXIA 

6 

Σαπούνι χεριών υγρό παχύρευστο διάλυµα αποτελούµενο από συστατικά sodium 
chloride, θεικό άλας νατρίου, γλυκόλη distearate, cocamide DEA, DMDM hydrantoin 
άρωµα, κιτρικό οξύ. Συσκευασία (1) λίτρων. TEMAXIA 

7 Υδροχλωρικό οξύ (ακουαφόρτε) συσκευασία 450 ml TEMAXIA 

8 

Χλώριο απολυµαντικό (χλωρίνη) 2 λίτρων : Απολυµαντικό παχύρευστο υγρό ειδών 
υγιεινής µε βάση το χλώριο (διάλυµα υποχλωριώδες νατρίου  3,5-5%) – τύπου χλωρίνης 
– σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας δύο (2) λίτρων το οποίο να περιέχει µη ιονικά 
τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά κλπ. TEMAXIA 

9 
Εντοµοκτόνο: Να καταπολεµά άµεσα όλα τα βαδιστικά έντοµα συσκευασία 300  
γραµµαρίων  TEMAXIA 

10 
Κατσαριδοκτόνο : Να καταπολεµά άµεσα όλα τα βαδιστικά έντοµα (κατσαρίδες, 
µυρµήγκια, τσιµπούρια, ψύλλοι, κοριοί, κ.λπ.) συσκευασία  300 γραµµαρίων TEMAXIA 

11 Οινόπνευµα λευκό συσκευασία  (245 ml ) TEMAXIA 

12 Οινόπνευµα µπλέ συσκευασία  ( 430 ml  TEMAXIA 

13 

Αποσµητικό χώρου συσκευασία  300 γραµµαρίων :  Υγρό αποσµητικό χώρου µε άρωµα. 
Να  Αποµακρύνει τις δυσάρεστες οσµές και να αφήνει ευχάριστο και διακριτικό άρωµα στο 
χώρο TEMAXIA 

14 ΑΝΥ∆ΡΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ ΣΑΚΟΣ 

    

    

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
  CPV 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΞΕΝΩΝΑΣ   
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 
Αρωµατικό λεκάνης τύπου bloc, εύκολο στη χρήση του  για την κάλυψη των δυσάρεστων 
οσµών. ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 
Αρωµατικό λεκάνης υγρό, εύκολο στη χρήση του, µε ελεγχόµενη ποσότητα ρίψης,  για την 
κάλυψη των δυσάρεστων οσµών. ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 
Αποσµητικό χώρου σε  µορφή αεροζόλ, σε διάφορα αρώµατα, φιλικό για το περιβάλλον, 
να µην προσβάλει το όζον. ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 
Κατσαριδοκτόνο άµεσης δράσης για βαδιστικά έντοµα, σε µορφή αεροζόλ, µε ειδική άδεια 
κυκλοφορίας από τον αρµόδιο φορέα. ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 

Οινόπνευµα  περιεκτικότητας 93
ο  
κατάλληλο για γενική χρήση µε άδεια 

από το Γ.Χ.Κ  βάρος ανά τεµάχιο 430 ml. ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 
Συµπυκνωµένο υγρό κατάλληλο για την καθαριότητα ρούχων σε πλυντήριο ρούχων, 
ελεγµένο για χρήση από το κοινό. ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 

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 
προ-φύλαξης. Επίσης αριθµό ει-δικής αδείας αρµόδιας αρχής, αριθµό καταχώρησης από 
το Γ. Χ. Κ.,  ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους από την ηµεροµηνία παραγωγής και 
προέλευση. ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 

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.  ΤΕΜΑΧΙΟ 



9 

Υγρό καθαρισµού τζαµιών αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού µπιτονιού 4 λίτρων 
που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης η προ-έλευση, ο 
αριθµός αδείας λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθµός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. 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.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 

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. ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 

 ∆ιάλυµα Υδροχλωρικού οξέος  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. ΤΕΜΑΧΙΟ 

12 
Υγρό γυαλιστικό πατώµατος , µε ειδική σύνθεση για εξάλειψη σταµπών και δύσκολων 
λεκέδων του πατώµατος, βάρους 1L. ΤΕΜΑΧΙΟ 

13 

∆ιάλυµµα υποχλωριώδους νατρίου 5%, 100-1000 ppm  ελευθέρου χλωρίου, 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.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

14 

Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε µορφή ταµπλέτας. 
Τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία των 24 τεµ. 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. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

15 

Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε µορφή ταµπλέτας. 
Τυποποιηµένο σε κατάλληλη συσκευασία των 24 τεµ. 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. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

16 

Απορρυπαντικό βιοδιασπώµενο, σε διάφορα αρώµατα, να κάνει τα υφάσµατα µαλακά και 
αφράτα και να προστατεύει τις ίνες των ρούχων. Σε κατάλληλη συσκευασία των 2,5l. 
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. ΤΕΜΑΧΙΟ 

17 

Σαµπουάν ενηλίκων σε µορφή παχύρρευστου υγρού. Σε πλαστικό µπουκάλι, βάρους 750 
ml. Εξωτερικά του µπουκαλιού 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. ΤΕΜΑΧΙΟ 

18 

Αφρόλουτρο ενηλίκων σε µορφή παχύρρευστου υγρού. Σε πλαστικό µπουκάλι, βάρους 1l. 
Εξωτερικά του µπουκαλιού 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. ΤΕΜΑΧΙΟ 

19 

Κρέµα για την απαλότητα των µαλλιών, σε πλαστικό µπουκάλι βάρους 2L, κατάλληλο για 
ενήλικες χωρίς επικίνδυνες για το δέρµα ουσίες. Εξωτερικά του µπουκαλιού 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. ΤΕΜΑΧΙΟ 

20 

Κρέµα για την ενυδάτωση του σώµατος, σε πλαστικό µπουκάλι βάρους 400ml, κατάλληλο 
για ενήλικες χωρίς επικίνδυνες για το δέρµα ουσίες. Εξωτερικά του µπουκαλιού 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. ΤΕΜΑΧΙΟ 

21 

Σαµπουάν κατάλληλο για παιδιά και βρέφη σε µορφή παχύρρευστου υγρού. Σε πλαστικό 
µπουκάλι, βάρους 750 ml χωρίς επικίνδυνες για το δέρµα ουσίες . Εξωτερικά του 
µπουκαλιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και 
προ-φύλαξης, ο αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής και ο αριθµός καταχώρησης του 
Γ. Χ. Κ. ΤΕΜΑΧΙΟ 

22 

Αφρόλουτρο κατάλληλο για παιδιά και βρέφη σε µορφή παχύρρευστου υγρού. Σε 
πλαστικό µπουκάλι, βάρους 2l χωρίς επικίνδυνες για το δέρµα ουσίες . Εξωτερικά του 
µπουκαλιού να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και 
προ-φύλαξης, ο αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής και ο αριθµός καταχώρησης του 
Γ. Χ. Κ. ΤΕΜΑΧΙΟ 

23 

Κρέµα για την ενυδάτωση του σώµατος, σε πλαστικό µπουκάλι βάρους 400ml, κατάλληλο 
για παιδιά και βρέφη χωρίς επικίνδυνες για το δέρµα ουσίες. Εξωτερικά του µπουκαλιού 
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. ΤΕΜΑΧΙΟ 

24 

Εντοµοαπωθητικές ταµπλέτες για σκνίπες και κουνούπια, φιλικές προς το 
περιβάλλον,άοσµες κατάλληλες για κλειστούς χώρους, συσκευασµένες σε κουτί των 40 
τεµ..  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 



25 

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε µορφή ταµπλέτας. 
Τυποποιηµένο σε κατάλληλη συ-σκευασία των 100 τεµ. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προ-φύλαξης ο 
αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής και ο αριθµός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

    
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
  CPV 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ   Μ/Μ 

1 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

∆ιάλυµα Υδροχλωρικού οξέος  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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 

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 ΚΙΛΟ 

4 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 

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 ΛΙΤΡΟ 

    
    
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  
CPV 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ 1ο Βαθµια 
Σχολ.Επιτρ   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ   Μ/Μ 



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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 

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.   ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 
Αφαιρετικό µελανιών από θρανία 750 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και αριθµός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 
Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 1 λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται  
τα συστατικά, οδηγίες χρήσης , προφύλαξης και αριθµός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 

∆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.   ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 
Υγρό καθαριστικό τουαλέτας. Συσκευασία 4 λίτρων που εξωτερικά αναγράφονται οδηγίες 
χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθµός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ. ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 

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 ΛΙΤΡΟ 

12 
Λοσιόν οινοπνεύµατος σε συσκευασία των 410ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά και αριθµός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ ΤΕΜΑΧΙΟ 

13 

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.   ΤΕΜΑΧΙΟ 

    
    
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  
CPV 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ 2ο Βαθµια 
Σχολ.Επιτρ   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ   Μ/Μ 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

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.   ΤΕΜΑΧΙΟ 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 
Αφαιρετικό µελανιών από θρανία 750 ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και αριθµός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 

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.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 
Αποφρακτικό υγρό σε συσκευασία 1 λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται  
τα συστατικά, οδηγίες χρήσης , προφύλαξης και αριθµός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ ΤΕΜΑΧΙΟ 



9 

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 ΛΙΤΡΟ 

10 
Λοσιόν οινοπνεύµατος σε συσκευασία των 410ml. Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφονται τα συστατικά και αριθµός έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 

∆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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

12 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

13 Κρέµα καθαρισµού τύπου JIF 500ML ΤΕΜΑΧΙΟ 

14 Υγρό σφουγγαρίσµατος Μασσαλίας 4lt (για µάρµαρα) ΤΕΜΑΧΙΟ 

15 Βενζίνη καθαρισµού 470ML ΤΕΜΑΧΙΟ 

16 Παρκετίνη δαπέδου  1 LT ΛΙΤΡΟ 

17 Οινόπνευµα φωτιστικό  400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 

18 
Υγρό καθαριστικό τουαλέτας. Συσκευασία 4 λίτρων που εξωτερικά αναγράφονται οδηγίες 
χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθµός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ ΤΕΜΑΧΙΟ 

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  
 CPV 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ 
∆ΗΜ.ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ    
1 Αποσµητικό χώρου 300ml σπρέϊ TEMAXIΟ 

2 Υγρό καθαρισµού τζαµιών 13 κιλών TEMAXIΟ 

3 Υγρό καθαρισµού πιάτων 13 κιλών TEMAXIΟ 

4 Υγρό καθαρισµού γεν. χρήσης 13 κιλών TEMAXIΟ 

5 Χλωρίνη 13 lt ρευστή TEMAXIΟ 

6 Κρεµοσάπουνο 13 κιλά TEMAXIΟ 

7 Χλωρίνη 750ml ρευστή κλασσική  TEMAXIΟ 

8 Υγρό καθαρισµού πιάτων 750ml TEMAXIΟ 

9 Κρεµοσάπουνο 500ml TEMAXIΟ 

10 Σαµπουάν 750ml TEMAXIΟ 

11 Αφρόλουτρο 750 ml TEMAXIΟ 

12 Σκόνη καθαρισµού για πλύσιµο στο πλυντήριο συσκευασία 5 κιλών TEMAXIΟ 

 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  
CPV 39830000-9 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 ∆ΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 250 µέτρων χ 45 εκατοστά σε ρολό ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ 2000 watt       Να αρχίζει να 
λειτουργεί όταν πλησιάζουµε τα χέρια µας και σταµατά όταν τα 
αποµακρύνουµε, αθόρυβη λειτουργία. ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 
ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ  500-600 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝΘήκη υγρού σαπουνιού χεριών 
(Σαπουνοθήκη) 500-600 gr ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 

ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ  80cmΚΟΝΤΑΡΙ /ΠΑΝΙ / 
ΒΑΣΗΠαρκετέζα , κόκκινου χρώµατος , 100 % βαµβακερό νήµα που 
απορροφά την σκόνη και τα χνούδια. Συνθετικό ύφασµα , για να µην µπαίνει 
στο πλύσιµο. Να χρησιµοποιείται στεγνή αλλά και µε λάδι γυαλίσµατος. Να 
πλένεται στο πλυντήριο. Με ανοξείδωτα σύρµατα , που δεν σκουριάζουν και 
εύκολης αποχώρησης των συρµάτων της βάσης από την παρκετέζα Ιδανική για 
οικιακή χρήση ΤΕΜΑΧΙΟ 



5 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 80 cmπαρκετέζας, κόκκινου χρώµατος , 
100 % βαµβακερό νήµα που απορροφά την σκόνη και τα χνούδια. Συνθετικό 
ύφασµα , για να µην µπαίνει στο πλύσιµο. Να χρησιµοποιείται στεγνή αλλά 
και µε λάδι γυαλίσµατος. Να πλένεται στο πλυντήριο. Με ανοξείδωτα 
σύρµατα , που δεν σκουριάζουν και εύκολης αποχώρησης των συρµάτων της 
βάσης απο την παρκετέζα Ιδανική για οικιακή χρήση ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΡΑΣΙΑ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΤΑΘΕΡΟ Ή ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ 
(ΒΙ∆ΩΤΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 

   

   

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
  CPV 39830000-9 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΩΝΑΣ   
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 
Βεντούζα απόφραξης κατάλληλη για την αποσυµφόρηση υπερχυλισµένων σιφωνίων και 
σωληνώσεων του νεροχύτη και του µπάνιου. ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

Γάντια µιας χρήσης (ιατρικά – latex) από ανθεκτική πλαστική µεµβράνη (πολυαιθυλένιο) 
σε συσκευασία  των 100 τεµαχίων µεγέθους EXTRA LARGE. Η συ-σκευασία να 
αναγράφει τα σχετικά. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

3 

Γάντια µιας χρήσης (ιατρικά – latex ) από ανθεκτική πλαστική µεµβράνη (πολυαιθυλένιο) 
σε συσκευασία  των 100 τεµαχίων µεγέθους MEDIUM. Η συσκευασία να αναγράφει τα 
σχετικά. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

4 
Ηλεκτρικός εντοποαπωθητής για σκνίπες και κουνούπια, να προσαρµόζεται αµέσως στην 
πρίζα. Κατάλληλα κατασκευασµένος ώστε να αποφεύγεται φόβος ηλεκτροπληξίας ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 Πιγκάλ τουαλέτας ανοικτό.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 Θήκη υγρού σαπουνιού χωρητικότητας 1L, προσαρµοζόµενη στον τοίχο . ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 Καλαθάκι πλαστικό  w.C µε πετάλ µε καπάκι 11λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 
Μεταλλικοί κάδοι για κοινόχρηστους χώρους, από ανοξείδωτο µέταλλο, µε καπάκι 
ασφαλείας σταχτοδοχείο ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 
Μεταλλικοί κάδοι σκουπιδιών, µε καπάκι µεγάλοι από ανοξείδωτο µέταλλο, για 
κοινόχρηστους χώρους , χωρητικότητας 70l. ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 
Ξύλινο κοντάρι σκούπας αρίστης ποιότητας, µήκους 1,30 µέτρο περίπου, κατάλληλο για 
σκούπα σούπερ. ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 Κουβάς σφουγγαρίσµατος µε στίφτη πλαστικός, αρίστης ποιότητας. ΤΕΜΑΧΙΟ 

12 

Πανάκια γενικού καθαρισµού τύπου (wettex) αρίστης ποιότητας, υπεραπορροφητικά, 
υπερανθεκτικά. Κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, 
πλακάκια, εµαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά. χρήσεις. Συσκευασµένο σε κατάλληλα τυποποιηµένη 
συσκευασία, σε πακετο των 5 τεµαχίων, εξωτερικά της οποίας να αναγράφονται οι 
διαστάσεις και η προέλευση  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

13 

Ξεσκονόπανο  Αρίστης ποιότητας, υπεραπορροφητικά, υπερανθεκτικά, απαλά. 
Κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εµαγιέ, είδη 
υγιεινής κ.ά.χρήσεις. Πακέτο των 5 τεµαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

14 
Πανάκια ξεσκονίσµατος τύπου φανέλα για καθαριότητα σε ξύλινες και πλαστικές 
επιφάνειες. ΤΕΜΑΧΙΟ 

15 
Σκούπα µε σκληρό συνθετικό τρίχωµα, κατάλληλο για την εξάλειψη δύσκολων 
ακαθαρσιών, οι οποίες να προσαρµόζονται σε ξύλινο βιδωτό κοντάρι ΤΕΜΑΧΙΟ 

16 
Σκούπες σούπερ αρίστης ποιότητας, από συνθετικό τρίχωµα µε ειδικά επεξεργασµένες 
ίνες, οι οποίες να προσαρµόζονται σε ξύλινα κοντάρια . ΤΕΜΑΧΙΟ 

17 

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 πλαστικό σακουλάκι. Εξωτερικά της 
συσκευασίας να αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του και η προέλευση. ΤΕΜΑΧΙΟ 

18 

Σφουγγάρια γίγας αρίστης ποιότητας,  υπεραπορροφητικό, να  καθαρίζει µεγάλες 
επιφάνειες και να έχει αντιβακτηριδιακή προστασία στο σπόγγο, υδρόφιλο. Τυποποιηµένο 
κατάλληλα σε πλαστικό σακουλάκι. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
χαρακτηριστικά του και η προέλευση. ΤΕΜΑΧΙΟ 

19 Σφουγγαρίστρα απλή βιδωτή 200γρ. από νήµα  αρίστης ποιότητας. ΤΕΜΑΧΙΟ 

20 Φαράσι πλαστικό , αρίστης ποιότητας. ΤΕΜΑΧΙΟ 

21 Κουβαδάκια πλαστικά µε χερούλι για οικιακή χρήση χωρητικότητας 10L ΤΕΜΑΧΙΟ 

22 Σφουγγαρίστρα απλή βιδωτή 400γρ. από νήµα  αρίστης ποιότητας. ΤΕΜΑΧΙΟ 

23 Με ανοιχτούς πόρους, αντιβακτηριδιακό, χωρίς επικίνδυνες ουσίες για το δέρµα. ΤΕΜΑΧΙΟ 



24 

Πλαστική χτένα µεγάλου µεγέθους µε λαβή,για περιποίηση µαλλιών, ανθεκτικής 
ποιότητας κατασκευασµένη µε τις κατάλληλες προδιαγραφές και εγκεκριµένη για χρήση 
από το κοινό. Συσκευασµένη σε ειδική σφραγισµένη  νάυλον συσκευασία.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

25 

Πλαστική βούρτσα µεγάλου µεγέθους µε λαβή, για περιποίηση µαλλιών, ανθεκτικής 
ποιότητας κατασκευασµένη µε τις κατάλληλες προδιαγραφές και εγκεκριµένη για χρήση 
από το κοινό. Συσκευασµένη σε ειδική νάυλον σφραγισµένη συσκευασία.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

26 

Σετ βρεφική βούρτσα και χτένα, για περιποίηση του τριχωτού της κεφαλής βρεφών και 
νηπίων, ανθεκτικής ποιότητας κατασκευασµένη µε τις κατάλληλες προδιαγραφές και 
εγκεκριµένη για χρήση από το κοινό. Συσκευασµένη σε ειδική νάυλον σφραγισµένη 
συσκευασία.  ΣΕΤ 

27 

Πλαστική βούρτσα µεσαίου µεγέθους µε λαβή, για περιποίηση µαλλιών, ανθεκτικής 
ποιότητας κατασκευασµένη µε τις κατάλληλες προδιαγραφές και εγκεκριµένη για χρήση 
από το κοινό. Συσκευασµένη σε ειδική νάυλον σφραγισµένη συ-σκευασία.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

28 

Πλαστική χτένα µεσαίου µεγέθους µε λαβή,για περιποίηση µαλλιών, ανθεκτικής ποιότητας 
κατασκευασµένη µε τις κατάλληλες προδιαγραφές και εγκεκριµένη για χρήση από το 
κοινό. Συσκευασµένη σε ειδική σφραγισµένη  νάυλον συσκευασία.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

29 
Λαστιχάκια µεσαίου µεγέθους, καλής ποιότητας, χωρίς µεταλλικά στοιχεία, κατάλληλα για 
την περιποίηση των µαλλιών της κεφαλής. ΤΕΜΑΧΙΟ 

30 
Πιαστράκια µε έλασµα τύπου κλάµερ, από πλαστικό καλής ποιότητας, µεγάλου µεγέθους 
σε διάφορα σχέδια και χρώµατα. ΤΕΜΑΧΙΟ 

31 
Πιαστράκια µε έλασµα τύπου κλάµερ, από πλαστικό καλής ποιότητας, µεσαίου µεγέθους 
σε διάφορα σχέδια και χρώµατα. ΤΕΜΑΧΙΟ 

32 

Οδοντόκρεµα για ενήλικες η οποία να περιέχει θεραπευτικά συστατικά που βοηθούν στην 
αποµάκρυνση των βλαβερών ουσιών των δοντιών, να είναι απαλές, µε χαµηλό δείκτη 
αποτριβής της αδαµαντίνης , ώστε να µην φθείρουν το σµάλτο των δοντιών.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

33 

Οδοντόκρεµα για επαιδιά ηλικίας από 0-12 ετών η οποία να περιέχει θεραπευτικά 
συστατικά που βοηθούν στην αποµάκρυνση των βλαβερών ουσιών των δοντιών, να είναι 
απαλές, µε χαµηλό δείκτη αποτριβής της αδαµαντίνης , χαµηλή περιεκτικότητα σε φθόριο 
από 0- 500ppm ώστε να µην φθείρουν το σµάλτο των δοντιών.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

34 

Οδοντόβουρτσες µε ανατοµική λαβή, στρογγυλεµένες στις άκρες νάυλον ίνες, και σχήµα 
της κεφαλής τέτοιο ώστε να καθαρίζει όλη τη στοµατική κοιλότητα και να µην προκαλεί 
τραυµατισµούς. Συσκευασµένες σε κατάλληλη αεροστεγή συ-σκευασία σε διάφορα 
χρώµατα. ΤΕΜΑΧΙΟ 

35 

Οδοντόβουρτσες για παιδιά ηλικίας 0-12 ετών, µε ανατοµική λαβή, στρογγυλεµένες στις 
άκρες νάυλον ίνες, και σχήµα της κεφαλής τέτοιο ώστε να καθαρίζει όλη τη στοµατική 
κοιλότητα και να µην προκαλεί τραυµατισµούς. Συσκευασµένες σε κατάλληλη αεροστεγή 
συ-σκευασία σε διάφορα χρώµατα. ΤΕΜΑΧΙΟ 

36 

Ωτογλυφίδες από 100% καθαρό βαµβάκι, µε στρογγυλά άκρα για την αποφυγή 
τραυµατισµών στην περιοχή εσωτερικά του αυτιού. Συσκευασµένες σε κουτί των 100τεµ. 
κλειστό µε ειδική ταινία ασφαλείας. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

37 
Αλκαλικές µπαταρίες ΑΑ των 1,5V σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 4τεµ.,µε 
µεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ποιότητα, για οικιακή χρήση. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

38 
Αλκαλικές µπαταρίες ΑΑΑ των 1,5V σε κατάλληλη αεροστεγή συσκευασία των 4τεµ.,µε 
µεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή ποιότητα, για οικιακή χρήση. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

39 
Πολύµπριζο 3 θέσεων, µε µήκος καλωδίου από 1,5-2,0 µέτρα, λευκό, διατοµής 3 x 1 mm² 
. Κατάλληλο για οικιακή χρήση. ΤΕΜΑΧΙΟ 

40 Μεταλλική απλώστρα ρούχων, µεσαίου µεγέθους.   ΤΕΜΑΧΙΟ 

41 
Πλαστικά µανταλάκια άριστης ποιότητας σε διάφορα χρώµατα, σε κατάλληλη συσκευασία 
των 24 τεµ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

42 

Λαδόκολλα των 250 µέτρων, κατάλληλη να τοποθετείται το τρόφιµο. Τυποποιηµένο σε 
χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης  η προέλευση και οι 
διαστάσεις. ΤΕΜΑΧΙΟ 

43 

Αλουµινόχαρτο αρίστης ποιότητας, από καθαρό αλουµίνιο, κατάλληλο να διατηρεί 
τρόφιµα πάντα φρέσκα και υγιεινά. Μήκους 200 µέτρων. Τυποποιηµένο σε χάρτινο κουτί 
που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης  η προέλευση και οι διαστάσεις. ΤΕΜΑΧΙΟ 

44 

Μεµβράνη πλαστική 250 µέτρων, κατάλληλη να διατηρεί τρόφιµα ,τυποποιηµένη σε 
χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης η προέλευση και οι 
διαστάσεις. ΤΕΜΑΧΙΟ 

45 
Κρεµάστρες κατάλληλες για την τακτοποίηση των ρούχων σε ντουλάπα, Νο 61, από 
καλής ποιότητας πλαστικό υλικό, σε συσκευασία των 3τεµ. σε διάφορα χρώµατα. ΣΕΤ 

   
   
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
  CPV 39830000-9 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   



  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 

Πλαστικά ποτήρια νερού αρίστης ποιότητας, άθραυστα, µε θερµική αντοχή µέχρι 120 
βαθµούς Κελσίου, χωρητικότητας 250 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 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

2 

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 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

3 
Ξύλινο κοντάρι σκούπας αρίστης ποιότητας, µήκους 1,30 µέτρο περίπου, κατάλληλο για 
σκούπα σούπερ ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 
Κοντάρι αλουµινίου αρίστης ποιότητας, µήκους 1,5 µέτρων περίπου, κατάλληλο για 
επαγγελµατική σφουγγαρίστρα  ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 
Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική αρίστης ποιότητας, από συνθετικό µε µηχανισµό για να 
βιδώνει σε κοντάρι αλουµινίου ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 
Σκούπες σούπερ αρίστης ποιότητας, από συνθετικό τρίχωµα µε ειδικά επεξεργασµένες 
ίνες, οι οποίες να προσαρµόζονται σε ξύλινα κοντάρια  ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 

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 ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 

Γάντια µιας χρήσης (ιατρικά – latex ) από ανθεκτική πλαστική µεµβράνη (πολυαιθυλένιο) 
σε συσκευασία  των 100 τεµαχίων µεγέθους LARGE. Η συσκευασία να αναγράφει τα 
σχετικά ΤΕΜΑΧΙΟ 

12 Σφουγγαρίστρα απλή βιδωτή 400γρ . από νήµα  αρίστης ποιότητας ΤΕΜΑΧΙΟ 

13 Σκούπα χόρτινη µε κοντάρι  ( σταρένια )  ΤΕΜΑΧΙΟ 

14 Κουβάς σφουγγαρίσµατος µε στίφτη πλαστικός, αρίστης ποιότητας ΤΕΜΑΧΙΟ 

15 Φαράσι πλαστικό , αρίστης ποιότητας ΤΕΜΑΧΙΟ 

16 

Μεµβράνη πλαστική 1 Κιλό. – 30cm, κατάλληλη να διατηρεί τρόφιµα , τυποποιηµένη σε 
χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης η προέλευση και οι 
διαστάσεις ΤΕΜΑΧΙΟ 

17 Λαδόκολλα των 10 Μ, κατάλληλη να τοποθετείται το τρόφιµο ΤΕΜΑΧΙΟ 

18 

Φιαλάκι υγραερίου αρίστης ποιότητας, 100% βουτάνιο 190gr ,τύπου :200 και να 
κατασκευάζεται σύµφωνα µε το  πρότυπο ΕΝ417. Να έχει  σταθερή φλόγα και ιδανική 
καύση ΤΕΜΑΧΙΟ 

19 Καλαθάκι πλαστικό  w.C µε πετάλ µε καπάκι 11λίτρων ΤΕΜΑΧΙΟ 

20 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελµατικού κουβά  400 γραµµ ΤΕΜΑΧΙΟ 

21 

Ξεσκονόπανο των 10 τεµ. αρίστης ποιότητας, υπεραπορροφητικά, υπερανθεκτικά, 
απαλά. Κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, 
εµαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά. χρήσεις ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

22 Ανταλλακτικό λάστιχο τζαµιών 35 cm. αρίστης ποιότητος ΤΕΜΑΧΙΟ 

23 Απλώστρα ρούχων, µεσαίου µεγέθους ΤΕΜΑΧΙΟ 

24 Συρµατάκι ψιλό ( κουλούρα 1 Κιλού) ΤΕΜΑΧΙΟ 

25 Συρµατάκι χοντρό ΤΕΜΑΧΙΟ 

26 
Κάδος απορριµµάτων  οικιακός µε αιωρούµενο καπάκι, πλαστικός από               P.V.C. να 
έχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO . ΤΕΜΑΧΙΟ 

27 Σκουφάκια λευκά µιας χρήσης [φιλέ] 100 ΤΕΜ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

28 Μπικάλ τουαλέτας ανοικτό ΤΕΜΑΧΙΟ 

   
   



  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  
CPV 39830000-9 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1οΒάθµια 
Σχολ.Επιτ   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 Κοντάρι σκούπας ξύλινο   ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 Κοντάρι σκούπας µεταλλικό απλό   ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 Σκούπα πλαστική διπλή ίσια Νο 201/1   ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 Σφουγγαρίστρα ακρυλική    ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελµατική  ακρυλική    ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 Κοντάρι επαγγελµατικής  σφουγγαρίστρας µεγάλης αντοχής  ΤΕΜΑΧΙΟ 

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

8 Πετσέτα  γενικού καθαρισµού τύπου wettex  Νο 3  ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 Σφουγγάρι αφρολέξ µεσαίο Νο 10, κατάλληλο για καθαρισµό πίνακα  ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 Φαράσι ορθοστατικό µε λάστιχο   ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 Σφουγγαράκι κουζίνας Νο 5 διπλής επιφάνειας (απορροφητική-σκληρή)  ΤΕΜΑΧΙΟ 

12 Σφουγγάρι γόµα κατάλληλο για σβήσιµο από τοίχους σηµάδια από µαρκαδόρους. ΤΕΜΑΧΙΟ 

13 Καλαθάκι  γραφείου πλαστικό κλειστό  ΤΕΜΑΧΙΟ 

14 Πιγκάλ τουαλέτας ανοιχτό  ΤΕΜΑΧΙΟ 

15 Καλάθι τουαλέτας στρογγυλό  µικρό µε πεταλ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

16 Θήκη υγρού σαπουνιού 500ml   ΤΕΜΑΧΙΟ 

17 Συσκευή πλαστική χειροπετσέτας ζικ/ζακ  ΤΕΜΑΧΙΟ 

18 Ξύστρα πλαστική  (για αποκόλληση τσιχλών από µάρµαρα κτλ ΤΕΜΑΧΙΟ 

19 Ξυραφάκια πλαστικής ξύστρας ΤΕΜΑΧΙΟ 

20 Ποτήρια πλαστικά νερού 250 ml. σε συσκευασία 50 τεµαχίων. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

21 Πιατάκια πλαστικά για τρόφιµα εγκεκριµένα  φαγητού σε συσκευασία των 20 τεµαχίων  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

22 Πλαστικά πηρούνια ή κουτάλια εγκεκριµένα φαγητού σε συσκευασία 100 τεµαχίων  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

   
   
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  
 CPV 39830000-9 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2οΒάθµια 
Σχολ.Επιτ   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 Κοντάρι σκούπας ξύλινο   ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 Κοντάρι σκούπας µεταλλικό απλό   ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 Σκούπα πλαστική διπλή ίσια Νο 201/1   ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 Σφουγγαρίστρα ακρυλική    ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας επαγγελµατική  ακρυλική    ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 Κοντάρι επαγγελµατικής  σφουγγαρίστρας µεγάλης αντοχής ΤΕΜΑΧΙΟ 

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

8 Πετσέτα  γενικού καθαρισµού τύπου wettex  Νο 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 Σφουγγάρι αφρολέξ µεσαίο Νο 10, κατάλληλο για καθαρισµό πίνακα ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 Φαράσι ορθοστατικό µε λάστιχο   ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 Σφουγγαράκι κουζίνας Νο 5 διπλής επιφάνειας (απορροφητική-σκληρή) ΤΕΜΑΧΙΟ 

12 Σφουγγάρι γόµα κατάλληλο για σβήσιµο από τοίχους σηµάδια από µαρκαδόρους.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

13 Καλαθάκι  γραφείου πλαστικό κλειστό ΤΕΜΑΧΙΟ 

14 Πιγκάλ τουαλέτας ανοιχτό ΤΕΜΑΧΙΟ 

15 Καλάθι τουαλέτας στρογγυλό  µικρό µε πεντάλ ΤΕΜΑΧΙΟ 

16 Θήκη υγρού σαπουνιού 500ml   ΤΕΜΑΧΙΟ 

17 Συσκευή πλαστική χειροπετσέτας ζικ/ζακ ΤΕΜΑΧΙΟ 

18 Κοντάρι σκούπας αλουµινένιο ΤΕΜΑΧΙΟ 

19 Ξεραχνιάστρα τοίχων ΤΕΜΑΧΙΟ 

20 Κουβάς σφουγγαρίστρας ΤΕΜΑΧΙΟ 



21 
Κάδος απορριµµάτων µε πετάλι. Κάδος απορριµµάτων οικιακός µε αιωρούµενο καπάκι, 
πλαστικός από P.V.C.να έχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO . ΤΕΜΑΧΙΟ 

22 Παρκετέζα µε κοντάρι ΤΕΜΑΧΙΟ 

23 Ανταλλακτικό παρκετέζας ΤΕΜΑΧΙΟ 

24 Σφουγγάρι κουζίνας µεγάλο ΤΕΜΑΧΙΟ 

25 Ποτήρια πλαστικά καφέ  50 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 

26 

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. ΤΕΜΑΧΙΟ 

27 Vetex απορροφητική  20 Χ 24 κίτρινη ΤΕΜΑΧΙΟ 

28 Σκούπα απλή ΤΕΜΑΧΙΟ 

29 Πιατάκια πλαστικά  για τρόφιµα εγκεκριµένα  φαγητού σε συσκευασία των 20 τεµαχίων ΤΕΜΑΧΙΟ 

30 Λαδόκολλα 8 µέτρων ρολό ΤΕΜΑΧΙΟ 

31 Μαχαιράκια πλαστικά εγκεκριµένα φαγητού σε συσκευασία 100 τεµ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

32 Πιρουνάκια   ή κουτάλια εγκεκριµένα φαγητού σε συσκευασία 100 τεµαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

33 Ποτηράκια πλαστικά νερού σε συσκευασία 100 τεµαχίων ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

   
   
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
   CPV 39830000-9 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ∆ΗΜ.ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ    
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 Γάντια µιας χρήσης πακέτο των 100 M ΤΕΜΑΧΙΟ 

2 

Κουβάδες σφουγγαρίσµατος  επαγγελµατικος µε καρότσι µονό 
µεταλλικό χρωµιωµένο σκελετό κουβά 30 λίτρων µε µεταλλικό χέρι 
και πρέσα. ∆ιαθέτει 4 ρόδες µε φρένο. ΤΕΜΑΧΙΟ 

3 Κοντάρια ξύλινα  ΤΕΜΑΧΙΟ 

4 Κουβάδες σφουγγαρίσµατος µε στίφτη ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 Βέτεξ ρολό 14 m. ΤΕΜΑΧΙΟ 

6 Σκούπες χωρίς κοντάρι µε βίδωµα για ξύλινο κοντάρι ΤΕΜΑΧΙΟ 

7 Συρµατάκι χονδρό ΤΕΜΑΧΙΟ 

8 Σφουγγαρίστρα βιδωτή για ξύλινο κοντάρι ΤΕΜΑΧΙΟ 

9 Σφουγγαράκια κουζίνας πιάτων ΤΕΜΑΧΙΟ 

10 Φαράσι  ΤΕΜΑΧΙΟ 

11 Σφουγγαρίστρα επαγγελµατική 400 γρ. µε κορδόνι ΤΕΜΑΧΙΟ 

12 Κοντάρι αλουµινίου µε κλίπ 14 εκ. για επαγγελµατική σφουγγαρίστρα. ΤΕΜΑΧΙΟ 

 
4. ΟΜΑ∆Α ∆: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
  CPV 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  ΜΟΝΑ∆Α 



1 

Η υπηρεσία καθαριότητας χρησιµοποιεί σακούλες πολυαιθυλενίου 
διαφόρων διαστάσεων για τους, επιστήλιους  αποριµµατοδέκτες και τα 
συνεργεία οδοκαθαρισµού.Οι σάκοι θα είναι µεγάλης αντοχής, 
κατασκευασµένοι κατάλληλα για ασφαλή και υγιεινή αποθήκευση 
απορριµµάτων και να φέρουν τα απαιτούµενα ευρωπαϊκά και διεθνή 
πιστοποιητικά.Για το σύνολο των σάκων η πρώτη ύλη που θα 
χρησιµοποιηθεί θα είναι άριστης ποιότητας πολυαιθυλένιο. Το 
πολυαιθυλένιο θα είναι µη τοξικό και όταν αποδoµείτε δεν θα προξενεί 
ζηµιά στο περιβάλλον.Θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί κατά την µεταφορά 
µικρό απορριµµάτων από και προς τα ειδικά καλαθάκια των δρόµων, 
πάρκων, πλατειών και τα καροτσάκια των οδοκαθαριστών όπου κυρίως 
χρησιµοποιούνταιΟι πλαστικοί σάκοι µε την διάσταση 0,60* 0,80 θα πρέπει 
να είναι 16 τεµάχια ανά κιλό.Για τον ίδιο λόγο οι σάκοι µε την  διάσταση 
0,80* 1,10 θα πρέπει να είναι 11 τεµάχια ανά κιλό.Τα είδη θα είναι απόλυτα 
καινούργια, πρόσφατης κατασκευής και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία 
θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές µας.Απαιτείται ο 
χρωµατισµός των σάκων να είναι µαύρος , µε χρώµα απρόσβλητο στις 
καιρικές συνθήκες καθώς και οµοιογενούς υλικού κατασκευής. ΚΙΛΟ 

   
   
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
  CPV 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΞΕΝΩΝΑΣ   
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 

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. κιλό 

2 

Μεγάλες σακούλες απορριµµάτων αρίστης ποιότητας. Να µην σκίζεται, να 
µην στάζει, κατάλληλη για βαριά αντικείµενα και υγρά. ∆ιαστάσεων 80Χ 
100.Σε κατάλληλα τυποποιηµένη συ-σκευασία η οποία να αναγράφει 
εξωτερικά τις διαστάσεις, την προέλευση και το βάρος. κιλό 

3 

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. κιλό 

   
   
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
  CPV 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 

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 ΚΙΛΟ 

2 

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 ΚΙΛΟ 

   
   
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  
CPV 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1οΒαθµια Σχολ. 
Επιτροπή   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες 80Χ110  ΚΙΛΟ 
2 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες 60Χ80  ΚΙΛΟ 
3 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες 70Χ100  ΚΙΛΟ 



4 
Σακούλες απορριµµάτων για καλαθάκια,  διαστάσεων 48Χ50, χρώµατος 
λευκού σε ρολό των 20 τεµ.  ΤΕΜΑΧΙΟ 

   
   
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  
CPV 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2οΒαθµια Σχολ. 
Επιτροπή   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες 80Χ110 ΚΙΛΑ 

2 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες 60Χ80 ΚΙΛΑ 

3 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες 70Χ100 ΚΙΛΑ 

4 
Σακούλες απορριµµάτων για καλαθάκια,  διαστάσεων 48Χ50, χρώµατος 
λευκού σε ρολό των 20 τεµ ΤΕΜΑΧΙΟ 

5 Σακούλες κρεοπωλείου 70 Χ 70 (ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ) ΚΙΛΑ 

6 Σακούλες απορριµµάτων µαύρες  95 Χ 110 ΚΙΛΑ 

7 Σακούλες πλαστικές µιας χρήσεως µεσαία ΚΙΛΑ 
   
   
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  
CPV 19640000-4 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ   

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ  Μ/Μ 

1 Σακούλες µαύρες σκουπιδιών 0,60 Χ 0,80 συσκευασία των 20 τεµ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ

Α 

2 Σακούλες µαύρες σκουπιδιών 0,80 Χ 1,10 συσκευασία των 20 τεµ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ

Α 

3 Σακούλες µικρές για καλαθάκια αχρήστων 50 Χ 50 συσκευασία των 50 τεµ. 
ΣΥΑΣΚΕΥΑΣ

Ι  

 
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                        Ο προϊστάµενος του Τµ.         
                                                                                               Προµηθειών 
Αικατερίνη ∆αµιανάκη       Τζανιδάκης Βασίλειος 
 
 
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 
Καραντινός Γεώργιος        


