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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΕΡΓΟ : Προμήθεια ειδών Καθαριότητας      

ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                χαρτί υγείας, Χαρτί κουζίνας, Χαρτί βιομηχανικό,   

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                               Χαρτοπετσέτες και Χλώριο απολυμαντικό χλωρίνη 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων                                                 

Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου                                                                                                                                                             

Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης                                                                                                    

  Τηλ.: 2813409613                                                                       

E-mail: diaxirisi@heraklion.gr   
    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  

 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

1 25.030-0021 

 

Χαρτί υγείας 130gr Α΄ ποιότητας λευκό: 
Χαρτί υγείας ρολό μη ανακυκλωμένο από καθαρή χαρτομάζα, δίφυλλα, απαλά, 

απορροφητικά, ποιότητας Α’ αρωματικό, 100% χαρτόμαζα, χημικός μηχανικός 

πολτός, (σε συσκευασία των 40 τεμαχίων). 

 

2 25.030-0057 

Χαρτί κουζίνας μικρό  
 Χαρτί κουζίνας μικρό (ρολά) μη ανακυκλωμένο λευκό Α ποιότητας, Μεγάλης 

ανθεκτικότητας και υπεραπορροφητικό, Να μην αφήνει χνούδια, βάρος ρολού 

500 γραμμάρια (+_ 10%.) 

3 25.030-0058 

Χαρτί κουζίνας μεγάλο 
Χαρτί κουζίνας μεγάλο (ρολά) μη ανακυκλωμένο λευκό Α ποιότητας, Μεγάλης 

ανθεκτικότητας και υπεραπορροφητικό, Να μην αφήνει χνούδια, βάρος ρολού 

1000 γραμμάρια  (+_ 10%.) 

4 25.030-0080 
Χαρτοπετσέτες 30x30 

Χαρτοπετσέτες 30x30 λευκές, Α ποιότητας σε συσκευασία Πακέτο με 100   

χαρτοπετσέτες από μαλακό χαρτί. 

5 25.030-0087 

Χαρτί βιομηχανικό 5 κιλών 
Χαρτί βιομηχανικό 5 κιλών (+_ 5%): Μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου, 

ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και καθαρισμό μηχανημάτων Είναι 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. αυξημένος όγκος του ρολού να  

εξασφαλίζει στα χέρια μεγαλύτερη προστασία κατά την εργασία Να μην αφήνει 

χνούδια. Να είναι Κατάλληλο για χρήση σε θήκες –βάσεις 
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6 25.030-0027 

Χλώριο απολυμαντικό (χλωρίνη) 2 λίτρων:                                         
Χλώριο απολυμαντικό (χλωρίνη)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 ασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά ασιενεργά κλπ. 

 

   

            

 

 

 

                Ο  Υπεύθυνος Τμήματος                            Η Διευθύντρια  

           Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων                 Οικονομικών Υπηρεσιών                      

     

              Γεώργιος  Πεδιαδιτάκης                            Μαρία Δημητράκη 

 
 

 

  
 


