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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την «Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών 
Συνεργείων Αποκοµιδής Απορριµµάτων » της Υπηρεσίας Καθαριότητας. (CPV 
44510000-8) 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. 
Ασβέστης άνυδρος 

Άνυδρος ασβέστης σε µορφή σκόνης. 

2. 

Φτυάρια µυτερό µε  στυλιάρι 
(περίπου 120-130cm) 

Με λάµα από χυτό ατσάλι µήκους 27 cm 
περίπου και κοίλη εσωτερική επιφάνεια. ξύλινο 
στυλιάρι κυκλικής διατοµής . 
Το στειλιάρι θα είναι από συµπαγές ξύλο (οξιά, 
δρυς κλπ) ίσιο, θα έχει µήκος 1,2 µ. και κυκλική 
διατοµή διαµέτρου 4 cm. 

3. 
Φτυάρι πατητό µε στυλιάρι 
τετράγωνο (περίπου 120-130cm ) 

Φτυάρι πατητό ίσιο µε στυλιάρι τετράγωνο 
(περίπου 120-130cm ) 

4. 

Καρότσι µεταφοράς βαρέως τύπου 
µε συµπαγής τροχούς (από 250-350 
kg) 

Καρότσι µεταφοράς βαρέως τύπου µε ικανότητα 
µεταφοράς 350kg. ∆ιαθέτει φαρδιά ποδιά και 
συµπαγείς τροχούς µε διάµετρο Φ200. 
Κατάλληλο για όλους τους τύπους εργασίας που 
χρειάζονται µεταφορά εµπορευµάτων, όπως 
κάβες, µεταφορικές κλπ.  

5. 

Σκούπα γκαζόν πτυσσόµενη 
αλουµινίου (περίπου από 15-18 
δοντιών)   

Σκούπα για τα φύλλα του γκαζόν µε πτυσσόµενο 
κενό ανάµεσα στα δόντια της σκούπας .  Με 15 
συνολικά δόντια µε ρυθµιζόµενο άνοιγµα των 
δοντιών µε µέγιστο συνολικό άνοιγµα τους: 
60cm.  Με άνετη αντιολισθητική λαβή στο 
κοντάρι .Εύκολη στη χρήση και µε ελαφρύ 
σχεδιασµό ιδανικό για καθηµερινές εργασίες 
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καθαρισµού στο κήπο. 

6. 
Φαράσι µε χέρι ορθοπεδικό όχι 
σπαστό (από πλαστικό υψηλής 
αντοχής)βιδωτό 

Φαράσι µε χέρι ορθοπεδικό όχι σπαστό (από 
πλαστικό υψηλής αντοχής)βιδωτό.  

7. 

Τσουγκράνες  ατσάλινες 
τουλάχιστον  12 δοντιών µε 
στυλιάρι 

Με 12-16 δόντια ενισχυµένα µε ατσάλι που 
καταλήγουν σε αιχµή. Η τσουγκράνα έχει 
καµπυλότητα προς την εσωτερική πλευρά. Στο 
πάνω µέρος και στο µέσον του πλάτους υπάρχει 
υποδοχή για στυλιάρι. Το στυλιάρι 
θα είναι από συµπαγές ξύλο (οξυά, δρυς κλπ) 
ίσιο, µήκους 1,5 µ. και διαµέτρου 2cm περίπου. 

8. 
Γάντια νιτριλίου µιας χρήσεως No 
M (συσκευασία 100 τεµ.) 

 Κατασκευασµένα από συνθετικό ελαστικό 
νιτρίλιο µε πούδρα. 

9. 
Γάντια νιτριλίου µιας χρήσεως No 
L (συσκευασία 100 τεµ.) 

Κατασκευασµένα από συνθετικό ελαστικό 
νιτρίλιο µε πούδρα 

10. 
Γάντια νιτριλίου µιας χρήσεως No 
XL (συσκευασία 100 τεµ.) 

Κατασκευασµένα από συνθετικό ελαστικό 
νιτρίλιο µε πούδρα 

11. 

Γάντια δερµατοπάνινα  en-π 
ενισχυµένα. 

 Γάντια δερµατοπάνινα  en-π ενισχυµένα από 
δέρµα µόσχου κρούτα, µε ενίσχυση πράσινου 
δέρµατος στη παλάµη στον αντίχειρα και τον 
δείκτη, µε βαµβακερό ύφασµα, βαµβακερή 
επένδυση και µανσέτα ασφαλείας. 


