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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ  

 
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και Χρέωση στους Κ.Α 10-6634.001,  15-6634.001, με 

τίτλο  « Προμήθεια  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των Υπηρεσιών του Δήμου.  ». 

 

Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων, τηρώντας την διαδικασία και τον προγραμματισμό των πρωτογενών 

αιτημάτων και αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, συγκέντρωσε τα είδη που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των 

Υπηρεσιών & Δομών του Δήμου.  Οι  τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος της προμήθειας, αναζητήθηκαν, 

συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν, με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών,  με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά ανά είδος.  

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν δείγματα ή  prospectus για κάθε ένα από τα είδη που 

απαιτείται για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

 
      

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  

1 25.030-0070 Πακέτο 

Γάντια ιατρικά μιας χρήσης L ,                                                                                        
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. 

2 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. 

3 25.030-0086 Κιλά 
Σακουλάκια για καλαθάκια WC διαστάσεων 50x50                                                             

( περίπου 70 τεμάχια ανά κιλό) 

4 25.030-0103 Κιλά 

Σακούλες πελατών ναϋλον διάφανες τύπου "φανέλα"                                                      
από πλαστικό κατάλληλες για μεταφορά προϊόντων,  (διαστάσεων 60αρα +- 3% )                       

30 πλάτος x 20 πιέτα x 60 ύψος – περίπου 60 τεμάχια / κιλό 

5 25.030-0032 Τεμάχια Σφουγγαράκια κουζίνας Νο 1005 

6 25.030-0200 Τεμάχια 

Καθαριστικό Υγρό για Άλατα                                                                                                 
που καθαρίζει τα άλατα του νερού από νιπτήρες, νεροχύτες, μπανιέρες, 

λεκάνες, πλακάκια, βρύσες, χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο.  
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7 25.030-0051 Τεμάχια 

Υγρό Αποσμητικό Καθαριστικό  λεκάνης wc (παπί)                                                             
με άρωμα φρεσκάδας, κατάλληλο για επιφάνειες εμαγιέ σε συσκευασία 750 ml.  

(+_ 5%) 

8 25.030-0061 Τεμάχια 

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 
διατίθεται σε συσκευασία των 750 ml. (+_ 5%)  

9 25.030-0199 Τεμάχια 

Απορρυπαντικό υγρό γυαλιστικό δαπέδων                                                                          
με ευχάριστη  μυρωδιά για όλα τα σκληρά δάπεδα. Να στεγνώνει χωρίς να 
αφήνει κανένα ίχνος – ραβδώσεις, Να αφαιρεί αποτελεσματικά όλους τους 
τύπους ατμοσφαιρικών ρύπων & επίμονες ακαθαρσίες. Ιδανικό για πέτρινα 

δάπεδα μεγάλης στιλπνότητας για καθημερινό καθαρισμό. Υπερσυμπυκνωμένο 
σε συσκευασία 20lt.                                                                                                                        

Να είναι συμβατό με την Μηχανή περιποίησης δαπέδου της υπηρεσίας  

10 25.030-0087 Ρολό 

Χαρτί βιομηχανικό 5 κιλών +_ 5% :                                                                               
Μεγάλης ανθεκτικότητας και όγκου, ιδανικό για επιφάνειες εργασίας και 

καθαρισμό μηχανημάτων Είναι ανθεκτικό και υπέρ απορροφητικό 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 εργασία Να μην αφήνει χνούδια. Να είναι 
Κατάλληλο για χρήση σε θήκες –βάσεις 

11 25.030-0058 Τεμάχια 
Χαρτί κουζίνας μεγάλο (ρολά) λευκό Α ποιότητας,                                                     

Μεγάλης ανθεκτικότητας και υπεραπορροφητικό βάρος ρολού 1000 γραμμάρια +_ 10%. 

12 25.030-0057 Τεμάχια 
Χαρτί κουζίνας μικρό (ρολά) λευκό Α ποιότητας,                                                            

Μεγάλης ανθεκτικότητας και υπεραπορροφητικό βάρος ρολού 500 γραμμάρια +_ 10%. 

13 25.030-0021 Τεμάχια 
Χαρτί υγείας 130gr, Α΄ ποιότητας λευκό, σε  ρολό, απαλό, αρωματικό, 100% 

χαρτόμαζα, χημικός μηχανικός πολτός, (σε συσκευασία των 40 τεμαχίων) 

14 25.030-0080 Τεμάχια 
Χαρτοπετσέτες 30x30, λευκές,                                                                                    

συσκευασία Πακέτο με 100   χαρτοπετσέτες από μαλακό χαρτί. 

15 25.030-0027 Τεμάχια 

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 ασιενεργά λιγότερο 

από 5%, ανιονικά ασιενεργά κλπ. 
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