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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την «Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών 

Συνεργείων Αποκομιδής Απορριμμάτων » της Υπηρεσίας Καθαριότητας. (CPV 

44510000-8) 

 

Α/Α                ΕΙΔΟΣ       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. 
Ασβέστης άνυδρος (σε σακιά των 

20 κιλών) 
Άνυδρος ασβέστης σε μορφή σκόνης (σε σακιά 

των 20 κιλών) 

2. 
Σακιά μεταφοράς αδρανών υλικών 

(μπάζα)  Σάκοι για Μπάζα 40x80 (περίπου) 

3. 

Φαράσι με χέρι ορθοπεδικό όχι 

σπαστό (από πλαστικό υψηλής 

αντοχής)βιδωτό 

Φαράσι με χέρι ορθοπεδικό όχι σπαστό (από 

πλαστικό υψηλής αντοχής)βιδωτό.  Διάσταση τεμ. 

(cm): 23,50 x 27,70 x 77,00 τουλάχιστον  

3. 

 

Φτυάρι  με στυλιάρι τετράγωνο 

(περίπου 120-130cm ) 

Φτυάρι  ίσιο με στυλιάρι τετράγωνο (περίπου 

120-130cm )  

4. 

Απόχη πτυσσόμενη  αλουμινίου  Απόχη πτυσσόμενη από 130cm έως 140 cm με 

Κοντάρι Αλουμινίου και Στεφάνι Inox με 

ενισχυμένο δίχτυ 

5. 

Σκούπα γκαζόν  με πτυσόμενο 

κοντάρι αλουμινίου  (για την 

απομάκρυνση ανακυκλώσιμων 

υλικών από τα πρανή και τα χόρτα) 

Σκούπα για τα φύλλα του γκαζόν με πτυσόμενο 

κοντάρι αλουμινίου ,  Με 15 περίπου  συνολικά 

δόντια με ρυθμιζόμενο άνοιγμα των δοντιών με 

μέγιστο συνολικό άνοιγμα τους: 60-80cm.  Με 

άνετη αντιολισθητική λαβή στο κοντάρι .Εύκολη 

στη χρήση και με ελαφρύ σχεδιασμό ιδανικό για 

πολύωρες καθημερινές εργασίες καθαρισμού στο 

κήπο. 

6. 

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 



 

 

 

Ο Συντάκτης 

 

 

Δημήτρης Πατούνας 

ΔΕ 28 Χειρ. Μηχ. 

Με ά βαθμό  

Θεωρήθηκε 

Ηράκλειο……………… 

Ο Δ/ΝΤΗΣ 

 

 

Αλεξάκης Στυλιανός 

Αρχιτέκτων  Μηχ. 

Με α΄βαθμό 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

    ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

 

θα είναι από συμπαγές ξύλο (οξυά, δρυς κλπ) 

ίσιο, μήκους 1,5 μ. και διαμέτρου 2cm περίπου. 

7. 

Φαράσι πλαστικό οδοκαθαριστή 

 

 

 

Φαράσι πλαστικό ορθοστατικό μεγάλης αντοχής 

με κοντάρι με  κοντάρι ύψους 75cm  έως 80εκ και 

κάδο διαστάσεων 35x35x22cm για χώματα, 

φύλλα σε κοινόχρηστους χώρους και δρόμους 

8. 

Κάδοι για καρότσι οδοκαθαριστή  Κάδοι απορριμμάτων πλαστικός με καπάκι 

μαύρος 50lt έως 70lt, διάμετρος βάσης έως 40 cm 

, διάμετρος άνω περίπου 50 cm, ύψος περίπου 58 

cm   

 

9. 

Σκάλα αλουμινίου ενισχυμένη 6+1 

σκαλοπάτια  

 

Σκάλα αλουμινίου  ενισχυμένη  6+1 σκαλοπάτια  

βαρέως τύπου αλουμίνιο,  μέγιστο επιτρεπόμενο 

βάρος 150 κιλά 

 


