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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 
συσκευασία 20 kg). 

Άνυδρος ασβέστης σε μορφή σκόνης σε 
συσκευασία 20 kg. 

2. 

Σακιά μεταφοράς αδρανών υλικών 
(μπάζα) 

Σάκοι για μπάζα 40x80 cm (περίπου) για συλλογή 
χύμα υλικών που έχουν παρανόμως εναποθέσει 
σε κοινόχρηστους χώρους ή για τη μεταφορά 
χύμα άνυδρου ασβέστη που υπάρχει στον 
αποθηκευτικό χώρο της υπηρεσίας   

3. 

Βούρτσα πλυσίματος οχημάτων με 
κοντάρι 

Βούρτσα πλυσίματος 3D με πλαστική 
στρογγυλεμένη βάση διαστάσεων από 25χ8 cm 
έως 30χ16cm. H βάση να είναι στρογγυλεμένη 
για αποφυγή γρατζουνιών στα οχήματα με 
δυνατότητα παροχής νερού, με κοντάρι 
πτυσσόμενο αλουμινίου επέκτασης άνω ή ίσο 
των 2,5 m, με υποδοχή για εισαγωγή λαστίχου 
και παροχή νερού με βιδωτό σύνδεσμο ταχείας 
σύνδεσης και διακόπτη on/off. 

4. 
Βούρτσα πλυσίματος οχημάτων Ανταλλακτικές βούρτσες πλυσίματος για το είδος 

με α.α. 10   

5. 

Πιρούνα χειρός με κοντάρι  με τρία 
ή τέσσερα  δόντια  

Πηρούνα χειρός με κοντάρι με τρία ή τέσσερα  
δόντια για κλαδιά, εργονομικά σχεδιασμένη 
κατάλληλη για πολύωρη εργασία σε όρθια 
στάση σώματος με χειρολαβή, με σώμα 
μεταλλικό και γωνία κλήσης περίπου 40ο  στο 
στειλιάρι. Βάρους έως δύο κιλών 

6. 
Λαβίδα πιασίματος σκουπιδιών  Λαβίδα πιασίματος απορριμμάτων με μήκος 

ράβδου 80cm έως 1,20 m κατάλληλη για 
συλλογή απορριμμάτων ανάμεσα σε κλαδιά, σε 
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Δημήτρης Πατούνας 
ΔΕ 28 Χειρ. Μηχ. 

Με ά βαθμό  
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 

                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ 

ψηλά σημεία ή απορρίμματα μολυσματικά 
(γάντια ή μάσκες).  

7. 
Εξωλκέας συνδετήρων Εξωλκέας για την αφαίρεση δίχαλων από σημεία 

που έχουν ρυπανθεί. Με εργονομική λαβή  

8. 

Μυτοτσίμπιδο πλάγιο με 
χειρολαβή πιστόλι  

Μυτοτσίμπιδο πλάγιο με εργονομική χειρολαβή 
με ίσια μύτη κατάλληλο για πολλαπλές χρήσης. 
Οι επιφάνειες σύσφιξης να φέρουν γραμμώσεις. 
Να είναι κατασκευαστικά μεγάλης αντοχής. Η 
γωνία του να είναι έως 25ο και να διαθέτει τρεις 
κοπτικές ακμές. Στην υπηρεσία μας θα 
χρησιμοποιηθούν κυρίως σε σημεία που έχουν 
ρυπανθεί από αναρτήσεις αφισών, 
ενημερωτικών και αγγελιοσήμων μνημόσυνων 
και κηδειών. 


