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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΕΡΓΟ : Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και       

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                         ευπρεπισμού έτους 2017  των  

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                        Υπηρεσιών του Δήμου.                            

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων                                                 

Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου                                                                                                                                                             

Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης                                                                                                    

  Τηλ.: 2813409613                                                                       

E-mail: diaxirisi@heraklion.gr   
    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

1 25.030-0022 Ζεύγη 

Γάντια ενισχυμένα πλαστικά για καθημερινή χρήση, να 

χρησιμοποιούνται  ευρέως στην ελαφριά βιομηχανία, την γεωργία, 

τμήματα χώρων υγιεινής και στην καθημερινή ζωή, για την προστασία 

των χεριών, με  μεγάλη αντοχή και διάρκεια στην χρήση. 

2 25.030-0091 Πακέτο 

Γάντια ιατρικά μιας χρήσης XL, ελαστικά μιας χρήσης. Πεδίο χρήσης 

για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20cm, κατασκευή από νιτρίλιο. Να 

διατίθεται σε πακέτο-κουτιά ανά 100 τεμάχια. 

3 25.030-0049 Πακέτο 

Γάντια ιατρικά μιας χρήσης medium, ελαστικά μιας χρήσης. Πεδίο 

χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20cm, κατασκευή από νιτρίλιο. Να 

διατίθεται σε πακέτο-κουτιά ανά 100 τεμάχια. 

4 25.030-0143 Πακέτο 

Γάντια ιατρικά μιας χρήσης small, ελαστικά μιας χρήσης. Πεδίο 

χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. 

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20cm, κατασκευή από νιτρίλιο. Να 

διατίθεται σε πακέτο-κουτιά ανά 100 τεμάχια. 

5 25.030-0093 Τεμάχιο 

Εργαλείο λαβή για πλύσης τζαμιών, από ανοξείδωτο υλικό υψηλής 

ποιότητας ώστε να μην σκουριάζει και να μην φθείρεται σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, εφαρμόζεται και πτυσσόμενο κοντάρι για τον 

καθαρισμό επιφανειών που βρίσκονται ψηλά και δεν έχουμε άλλη 

πρόσβαση 

6 25.030-0094 Τεμάχιο Θήκη με βουρτσάκι για WC (πιγκάλ) Χρώματος Λευκό 

7 25.030-0066 Τεμάχιο 

Καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικό μονό, με βάση και 

αποσπώμενο κάδο. Να συμπεριλαμβάνετε Πρέσσα με διπλές 

σιαγώνες που εφαρμόζουν πίεση για στύψιμο, πλαίσιο για διευκόλυνση 

μετακίνησης του καροτσιού, με προσαρμογή για ευκολία μετακίνησης 

2 κατευθύνσεων 

8 25.030-0055 Τεμάχιο Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 4m 
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9 25.030-0096 Τεμάχιο Λάστιχα καθαρισμού τζαμιών 50 cm 

10 25.030-0099 Τεμάχιο Λάστιχο καθαρισμού τζαμιών 35 cm 

11 25.030-0100 Τεμάχιο Ξύστρες δαπέδου σιδερένιες 10cm 

12 25.030-0101 Τεμάχιο Ξύστρες τζαμιών πλαστικές απλές χειρός 5 cm 

13 25.030-0040 Τεμάχιο Πλαστικός κουβάς σφουγγαρίσματος για καροτσάκι 25 lt 

14 25.030-0189 Τεμάχιο 

Ανοξείδωτη ράγα υαλοκαθαριστήρα με λάστιχο 35 cc με κλιπ 

συγκράτησης να προσαρμόζεται στην ανοξείδωτη λαβή (με βίδες) , 

αλλά και στην σπαστή λαβή της  (με κλείστρο) Σε περίπτωση φθοράς 

του λάστιχου αντικαθίσταται  μόνο το λάστιχο. 

15 25.030-0147 Τεμάχιο 

Ανοξείδωτη ράγα υαλοκαθαριστήρα με λάστιχο 50 cc με κλιπ 

συγκράτησης να προσαρμόζεται στην ανοξείδωτη λαβή (με βίδες) , 

αλλά και στην σπαστή λαβή της  (με κλείστρο) Σε περίπτωση φθοράς 

του λάστιχου αντικαθίσταται  μόνο το λάστιχο. 

16 25.030-0036 Τεμάχιο 

Σκούπες χωρίς κοντάρι με βίδωμα.                                                             

Γενικά Χαρακτηριστικά: Μήκος πέλματος 32 εκατοστά, Μήκος βάσης 

27 εκατοστά, Μήκος τρίχας 9 εκατοστά, Σειρές τρίχας 5. 

17 25.030-0112 Τεμάχιο 
Υγρό καθαρισμού δαπέδων & λείων επιφανειών  συσκευασία 4L (+_ 

5%) με ευχάριστο άρωμα 

18 25.030-0058 Τεμάχιο 

Χαρτί κουζίνας μεγάλο (ρολά) λευκό Α ποιότητας, Μεγάλης 

ανθεκτικότητας και υπεραπορροφητικό βάρος ρολού 1000 γραμμάρια 

+_ 10%. 

19 25.030-0021 Τεμάχιο 

Χαρτί υγείας 130gr, Α΄ ποιότητας λευκό, σε  ρολό, απαλό, 

αρωματικό, 100% χαρτόμαζα, χημικός μηχανικός πολτός, (σε 

συσκευασία των 40 τεμαχίων) 

20 25.030-0206 Τεμάχιο 

Εντομοπαγίδα με πλέγμα, ηλεκτρική με λάμπες για (κάλυψη 40 τ.μ.) 

Κατάλληλη για χώρους με αποθήκες, βεράντες, οικιακές ανάγκες.  

Με ειδικό συρτάρι και αποτελεσματικότητα στην προσέλκυση 

εντόμων από τον ειδικό φωτισμό-φιλικό προς το περιβάλλον. 

 
 

   

            

 

 

 

                Ο Υπεύθυνος Τμήματος                                 Η Διευθύντρια  

         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ                        Οικονομικών Υπηρεσιών                      

  

    

              Γεώργιος  Πεδιαδιτάκης                               Μαρία Δημητράκη 

 
 

 

  
 


