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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ηράκλειο

31 / 08 / 2017

Αριθμ. Πρωτ. : 102375

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Άννα Τσικαλάκη

ΠΡΟΣ :

Ταχ. Δ/νση : Φιλοθέη Ηρακλείου
Τηλέφωνο : 2810-213207
Fax : 2810-213218

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

E-mail : tsikalaki-a@heraklion.gr

ΘΕΜΑ : Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (Απορρυπαντικά
πλύσης οστών & απολυμαντικών) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών
Κοιμητηρίων, (ΚΑ 45-6635.001).
Η προμήθεια αφορά είδη υγιεινής και καθαριότητας τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν από το προσωπικό του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων για την
πλύση των οστών και απολυμαντικό για την απολύμανση των οστών και των χεριών
του προσωπικού.
Οι προμήθειες θα βαρύνουν την πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2017, με ΚΑ 45-6635.001 και τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής &
καθαριότητας (απορρυπαντικά πλύσης οστών & απολυμαντικά»
Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις παρακάτω
τεχνικές προδιαγραφές:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΧΛΩΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ (ΧΛΩΡΙΝΗ)

CPV: 39830000-9

Απολυμαντικό παχύρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο (διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου 3,5-5%) – τύπου χλωρίνης – σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας δύο
(2) λίτρων το οποίο να περιέχει λιγότερο από 5% λευκαντικούς παράγοντες, μη ιονικά
τασιενεργά, κατιονικά τασιενεργά και άρωμα.
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

CPV: 39224320-7

Σφουγγαράκι κουζίνας Νο 1005 με σκληρή και μαλακή πλευρά. Να Αφαιρεί λίπη και
βρωμιές πανεύκολα, με μία μόνο κίνηση, η βρωμιά να αφαιρείται εύκολα από την σκληρή
πλευρά. Να είναι ιδανικό για κάθε σκεύος.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ

CPV: 24455000-8

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε συσκευασία 1 λίτρου. Ήπιο αντισηπτικό, να βοηθά με
δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών.
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ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ

CPV: 24322510-5

Αλκοολούχος λοσιόν (οινόπνευμα 70 έως 93 βαθμών), ήπιο αντισηπτικό σε
συσκευασία 420 ml, κατάλληλη για καθαρισμό χεριών, με άρωμα.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

CPV: 39831200-8

Απορρυπαντικό σκόνη για πλύσιμο ρούχων στο χέρι συσκευασίας 750 gr.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΝΝΑ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

