
       

 

 

 
Έκδ.2 αναθ.0 ημ/νία έγκρ. 1/2/2019 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2  

Τ.Κ: 71202 

Πληροφορίες: Δαμιανάκη 

Αικατερίνη,Τζανιδάκης Βασίλης 

Τηλ.: 2813 409185-6 

Fax:  2810229207 

E-mail : prom@heraklion.gr  

 

1.Βαθμός Ασφαλείας: 
2. Βαθμός προτεραιότητας: 
3. Χρόνος διατήρησης: 

 
Ηράκλειο 24/11/2020 

Aρ. Πρωτ.:112964 

 

 

ΠΡΟΣ :Κάθε ενδιαφερόμενο 

Οικονομικό φορέα 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ.: 

  

 
 
 
Θέμα: Διευκρινήσεις για τον ανοιχτό Διαγωνισμό Προμήθειας ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού έτους 2020 του Δήμου Ηρακλείου και των ΝΠΔ 
 
 
 
Σε απάντηση του με ημερομηνία 23/11/2020 εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι 
Α. για τα είδη 1 και 2 των Τεχνικών προδιαγραφών έχει εκ παραδρομής γραφτεί: 
 

1 Διανομέας  
Αντισηπτικού(Gel) 
χεριών τοίχου 
χωρητικότητας 
800 έως 1000ml. 
Δήμος 

Τεμάχιο Υγρό αντισηπτικό μορφής (Gel)  ιδανικό για την 
καθαριότητα και την υγιεινή Καθαρισμού 
Χεριών. Έχει μεγάλη ικανότητα καθαρισμού 
και φέρει στη σύνθεσή του δερματολογικά 
εγκεκριμένα συστατικά μυκητοκτόνο, 
βακτηριοκτόνο, που προστατεύουν την 
επιδερμίδα από παθήσεις και την διατηρούν 
απαλή και ευχάριστα αρωματισμένη, που 
εγγυώνται τέλεια προστασία.  Σε Οικονομική 
Συσκευασία: 4lt  Να φέρουν Ελληνική ετικέτα 
συστατικών, έγκριση από το Γενικό Χημείο του 
Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας και 
φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών, Να είναι 
κατάλληλα για χρήση σε σχολεία, ιατρεία, 
εργοστάσια, και γενικά για κάθε χώρο που 
συγκεντρώνονται πολλά άτομα.  

 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
2 Υγρό αντισηπτικό 

μορφής (Gel)  
ιδανικό για την 
καθαριότητα και 
την υγιεινή 
Καθαρισμού 
Χεριών. Δήμος 

Τεμάχιο Διανομέας  Αντισηπτικού(Gel) χεριών τοίχου 
χωρητικότητας 800 έως 1000ml 
Εύχρηστος διανομέας τοίχου χωρητικότητας 800 
έως 1000ml για τοποθέτηση υγρού αντισηπτικού  
μορφής (Gel) χεριών ιδανικός για σχολεία, 
ιατρεία, εργοστάσια, και γενικά για κάθε χώρο 
που συγκεντρώνονται πολλά άτομα 

 
 
 
Το σωστό είναι: 
 

1 Διανομέας  
Αντισηπτικού(Gel) 
χεριών τοίχου 
χωρητικότητας 
800 έως 1000ml. 
Δήμος 

Τεμάχιο  Διανομέας  Αντισηπτικού(Gel) χεριών τοίχου 
χωρητικότητας 800 έως 1000ml 
Εύχρηστος διανομέας τοίχου χωρητικότητας 800 
έως 1000ml για τοποθέτηση υγρού αντισηπτικού  
μορφής (Gel) χεριών ιδανικός για σχολεία, 
ιατρεία, εργοστάσια, και γενικά για κάθε χώρο 
που συγκεντρώνονται πολλά άτομα 

 
 
 

2 Υγρό αντισηπτικό 
μορφής (Gel)  
ιδανικό για την 
καθαριότητα και 
την υγιεινή 
Καθαρισμού 
Χεριών. Δήμος 

Τεμάχιο Υγρό αντισηπτικό μορφής (Gel)  ιδανικό για 
την καθαριότητα και την υγιεινή Καθαρισμού 
Χεριών. Έχει μεγάλη ικανότητα καθαρισμού 
και φέρει στη σύνθεσή του δερματολογικά 
εγκεκριμένα συστατικά μυκητοκτόνο, 
βακτηριοκτόνο, που προστατεύουν την 
επιδερμίδα από παθήσεις και την διατηρούν 
απαλή και ευχάριστα αρωματισμένη, που 
εγγυώνται τέλεια προστασία.  Σε Οικονομική 
Συσκευασία: 4lt  Να φέρουν Ελληνική ετικέτα 
συστατικών, έγκριση από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους, φύλλα δεδομένων ασφαλείας 
και φύλλα τεχνικών χαρακτηριστικών, Να 
είναι κατάλληλα για χρήση σε σχολεία, 
ιατρεία, εργοστάσια, και γενικά για κάθε 
χώρο που συγκεντρώνονται πολλά άτομα. 

 
Β. για το είδος 106 του Ενδεικτικού προϋπολογισμού, εκ παραδρομής έχει γραφτεί ότι 
ζητείται: Αντισηπτικό -Απ/Κο  Χεριών Gel 70%Αλκ. 1Lt ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
 



       

 

Το σωστό είναι αυτό που αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Δηλαδή: 
Αντισηπτικό -Απ/Κο  Χεριών Gel 70%Αλκ. 475 ml ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Υπεύθυνος του Τμήματος Προμηθειών 
 

Τζανιδάκης Βασίλης 
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