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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την:  Προμήθεια  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2021  

ποσού 24.799,65€   σε βάρος του: 60-6634 με τίτλο: «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»,  του 

προϋπολογισμού έτους 2021 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης αφού  ο  τρέχων διαγωνισμός  προμήθειας ΕΙΔΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  που διενεργείται από το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου δεν έχει ολοκληρωθεί και οι παιδικοί σταθμοί του 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ έχουν άμεση ανάγκη από την ανωτέρω προμήθεια. Όπως γνωρίζετε, οι διαγωνισμοί ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  γίνονται 

πλέον  συνολικά από τον Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με το άρθρο 4 όπως από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014. 

Αναλυτικότερα όλη η δαπάνη   «Προμήθεια: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2021» θα διανεμηθεί όπως παρακάτω:  

Α/Α CPV ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 33772000-2 Χαρτί ρολό εξεταστικό ΔΟΠΑΦΜΑΗ  Τεμάχιο 78 3,50 273,00 

2 33772000-2 Χαρτί κουζίνας  0,5 Kg ΔΟΠΑΦΜΑΗ  Τεμάχιο 938 1,10 1.031,80 

3 33772000-2 Χαρτί υγείας  ΔΟΠΑΦΜΑΗ  Τεμάχιο 5078 0,24 1.218,72 

4 33772000-2 Χαρτοπετσέτες  ΔΟΠΑΦΜΑΗ  Τεμάχιο 2735 0,35 957,25 

5 33772000-2 Χειροπεσέτες ζ/ζ λευκές αντοχής (4000 

διπλά φύλλα ανά  κιβώτιο).  

ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Συσκευασία 285 12,00 3.420,00 

6 39831200-8 Απορρυπαντικό πιάτων  4 Lit 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 50 2,50 125,00 

7 39831200-8  

Απορρυπαντικό Πλυντηρίου πιάτων ( 

Lit.) ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
 

Λίτρο 3125 1,55 4.843,75 

8 39831200-8 Απορρυπαντικό πλυντηρίου Ρούχων 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Κιλό 371 1,50 556,50 

9 39831200-8 Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου Πιάτων  

υγρό ( 1Lit) ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 27 1,60 43,20 

10 39831200-8 Υγρό γεν. καθαρισμού 4 Lit. 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 255 2,50 637,50 

11 39831200-8 Υγρό καθαρισμού τζαμιών ( 4 Lit ) 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 50 2,80 140,00 

12 39831200-8 Υγρό σαπούνι χεριών ( 4 Lit ) 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Συσκευασία 90 3,50 315,00 

13 39831200-8 Υγρό στεγνωτικό  πλυντηρίου πιάτων ( 

4 Lit ) ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 27 6,00 162,00 

14 39831200-8 Αφαιρετικό αλάτων  για είδη υγιεινής 

σε συσκευασία 4lt. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα 

συστατικά, οδηγίες χρήσης , 

προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης 

του Γ.Χ.Κ.  

Λίτρο 78 2,50 195,00 

15 39831200-8 Ισχυρό καθαριστικό (Λιποδιαλυτικό) 

για αφαίρεση καμένων λιπών -ελαίων-

καρβουνίλας για τα μάτια κουζίνας και 

φούρνους, χωρίς να καταστρέφει τις 

επιφάνειες. ( 4 Lit ) ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Λίτρο 78 1,50 117,00 



16 39831200-8 Υγρό Τουαλέτας παχύρρευστο 750 ml 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 290 1,40 406,00 

17 39831200-8 Υδροχλωρικό οξύ 450 Gr. 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 48 0,60 28,80 

18 39831200-8 Αντισηπτικό -Απ/Κο  Χεριών Gel 

70%Αλκ.1Lt ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Λίτρο 94 7,00 658,00 

19 39831200-8 Χλώριο   παχύρρευστο σε συσκευασία 

των 4 λίτρων. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται οδηγίες 

χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση 

και ο αριθμός καταχώρησης του Γ.Χ.Κ 

4lt-ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

τεμαχιο  155 3,00 465,00 

20 39831200-8 Χλώριο   (4 Lit) ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τεμάχιο 235 2,20 517,00 

21 39830000-9 Αλουμινόχαρτο (30 μ.) ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τεμάχιο 39 2,00 78,00 

22 39830000-9 Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας νήμα, 

ραφτή   400 γραμμ-ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 65 2,20 143,00 

23 39830000-9 Ανταλλακτικό -Πρέσα καροτσιού 

σφουγγαρίσματος ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 2 30,00 60,00 

24 39830000-9 Απλώστρα ρούχων  μεσαία 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 4 8,80 35,20 

25 39830000-9 Γάντια Ιατρικά  (μίας χρήσης)    Latex    

(100 τεμ.) ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 155 2,70 418,50 

26 39830000-9 Γάντια ιατρικά μιας χρήσης XL πακέτο 

των 100 ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Πακέττο 39 3,40 132,60 

27 39830000-9 ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ small 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Πακέττο 19 3,30 62,70 

28 39830000-9 Γάντια καθαρισμού ζεύγη, γενικής 

χρήσης ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 17 0,65 11,05 

29 39830000-9 Γάντια μιας χρήσεως- Ζεύγη-Υψηλής 

πυκνότητας(PHD),διάφανα 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 45 0,88 39,60 

30 39830000-9 Κάδος απορριμμάτων 60 lt 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 2 15,50 31,00 

31 39830000-9 Καλαθάκι πλαστικό  w.C με πετάλ με 

καπάκι 11λίτρων ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 3 4,70 14,10 

32 39830000-9 Κοντάρι αλουμινίου ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τεμάχιο 25 3,50 87,50 

33 39830000-9 Κοντάρι Ξύλινο σκούπας 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 30 1,20 36,00 

34 39830000-9 Καρότσι  σφουγγαρίσματος με πρέσα 

και μηχανισμό αρίστης ποιότητος,  

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 4 55,00 220,00 

35 39830000-9 Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη  

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 8 2,20 17,60 

36 39830000-9 Λαδόκολλα 10 Μ  ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τεμάχιο 35 1,15 40,25 

37 39830000-9 Μεμβράνη  1 Kg – 30 cm 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 40 4,00 160,00 

38 39830000-9 Μπικάλ τουαλέτας ανοικτό 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 9 2,50 22,50 

39 39830000-9 Ξεσκονόπανα 10 τεμ,  ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τεμάχιο 14 1,50 21,00 

40 39830000-9 Πανί καθαρισμού κουλούρα, 

κίτρινη,14μ-ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Τεμάχιο 14 7,00 98,00 

41 39830000-9 Σκούπα   με κοντάρι εξωτερικού χώρου  

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 6 3,20 19,20 

42 39830000-9 Σκούπες για ξύλινα κοντάρια 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 100 1,50 150,00 

43 39830000-9 Σκουφάκια λευκά μιας χρήσης (φιλέ)  

100 τεμ ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Συσκευασία 6 6,00 36,00 



44 39830000-9 Συρματάκι χοντρό ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τεμάχιο 70 0,60 42,00 

45 39830000-9 Συρματάκι ψιλό (κουλούρα του  1 Kg) 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 4 3,30 13,20 

46 39830000-9 Σφουγγαράκι με συρματάκι γίγας 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 340 0,42 142,80 

47 39830000-9 Σφουγγαρίστρα επαγγελματ. 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 25 1,60 40,00 

48 39830000-9 Φαράσι με λάστιχο & κοντάρι 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

Τεμάχιο 18 2,00 36,00 

49 39830000-9 Φυαλάκι υγραερίου ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τεμάχιο 36 0,90 32,40 

50 19640000-4 Σακούλες  50Χ50 για καλαθάκι 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Κιλό 355 1,40 497,00 

51 19640000-4 Σακούλες απορριμμάτων  μαύρες 

60Χ80 ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Κιλό 960 1,20 1.152,00 

    
16576 ΣΥΝΟΛΟ 19.999,72 

     
ΦΠΑ 4.799,93 

     
ΓΕΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

24.799,65 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

Την αναγκαιότητα της Προμήθειας   ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2021 

Την 943/19 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης. 

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

1 Τεμάχιο Χαρτί ρολό εξεταστικό, Πλαστικοποιημένο ρολό,   100% καθαρός χημικός πολτός,  αδιάβροχο, 

 απορροφητικό, μεγάλης αντοχής, περφορέ κάθε 38 έως 50cm για εύκολο κόψιμο. 

2 Τεμάχιο Χαρτί κουζίνας αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασμένο χημικό πολτό σε κατάλληλη 

πλαστική συσκευασία 0,5 Kg βάρους έκαστος .Στη συσκευασία να αναγράφονται όλα τα 

σχετικά στοιχεία και η προέλευση και να είναι πιστοποιημένα με ISO. 

3 Τεμάχιο Χαρτί υγείας γκοφρέ αρίστης ποιότητας, από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. Σε κατάλληλα 

τυποποιημένη πλαστική συσκευασία λευκού χρώματος στην οποία εξωτερικά να αναγράφεται 

η προέλευση. Μήκος ρολού:20ρολάΧ2φυλλοΧ24,8 μέτρα μήκος, αριθμός φύλλων ρολού : 

2φυλλαΧ230φυλλα, βάρος ρολού:20Χ90 γραμμάρια, όλα αναγραφόμενα εξωτερικά της 

συσκευασίας και να είναι πιστοποιημένα με ISO 

4 Τεμάχιο Χαρτοπετσέτες αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από λευκασμένο 

χημικό πολτό. Σε κατάλληλα τυποποιημένη πλαστική συσκευασία των 70 φύλλων, λευκού 

χρώματος, ανά πακέτο διαστάσεων 28χ28cm βάρους 100γραμμαρίων το ελάχιστο. Εξωτερικά 

της συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση. 

5 Συσκευασία Χειροπεσέτες ζικ/ζακ λευκές δίφυλλές αντοχής ,4000 διπλά φύλλα ανά           κιβώτιο.  

6 Συσκευασία Απορρυπαντικό πιάτων αρίστης ποιότητας, σε μορφή παχύρρευστου υγρού. Τυποποιημένο σε 

κατάλληλη συσκευασία πλαστικού μπιτονιού, βάρους 4 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες προφύλαξης, ο αριθμός αδείας 

λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γ. Χ Κ.  

7 Λίτρο Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε μορφή παχύρρευστου υγρού. Σε 

πλαστικό μπιτόνι, βάρους 10 έως 15 λίτρων. Εξωτερικά του μπιτονιού να αναγράφονται το 

βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης ο αριθμός ειδικής αδείας 

αρμόδιας αρχής και ο αριθμός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. 



8 Κιλό Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων ευρείας κατανάλωσης σε μορφή σκόνης. Με απόδοση σε 

θερμοκρασία πλύσης από 40 βαθμούς Κελσίου και πιστοποιητικό ISO. Τα 130 γραμμάρια θα 

καθαρίζουν άριστα 5 kg ακαθάριστα ρούχα, χωρίς να προκαλεί ζημιές και να μην μένουν 

κατάλοιπα στα ρούχα και τις συσκευές. Δεν πρέπει να βλάπτει το περιβάλλον ,να μην 

δημιουργεί αλλεργικές ή  δερματικές ή άλλες παθήσεις στα παιδιά που χρησιμοποιούν τα 

ρούχα τα οποία έχουν πλυθεί με αυτό και γενικά να μην αφήνουν υποψία κινδύνου γι αυτά. 

Εξωτερικά της συσκευασίας να είναι γραμμένα, το βάρος, τα στοιχεία του απορρυπαντικού, η 

δοσολογία, η προέλευση και ο αριθμός εγκρίσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους. 

9 Συσκευασία Αφαιρετικό αλάτων πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε  υγρή μορφή. Τυποποιημένο σε 

κατάλληλη συσκευασία, βάρους 1 λίτρου. Να προστατεύει το πλυντήριο των πιάτων, τα πιάτα 

κ.λ.π. από τη συσσώρευση των αλάτων. Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται η 

δοσολογία, οδηγίες χρήσης, η προέλευση, ο αριθμός ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής και ο 

αριθμός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. 

10 Συσκευασία Υγρό γενικού καθαρισμού αρίστης ποιότητας, να καθαρίζει τη βρωμιά τα λίπη καθώς και τα 

μικρόβια από τις επιφάνειες. Να είναι παχύρρευστο, σε πλαστικό μπιτόνι βάρους 4 λίτρων, με 

αναγραφόμενα εξωτερικά της συσκευασίας  τη σύνθεση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. 

Επίσης αριθμό ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής, αριθμό καταχώρησης από το Γ. Χ. Κ.,  

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους από την ημερομηνία παραγωγής και προέλευση. 

11 Συσκευασία Υγρό καθαρισμού τζαμιών αρίστης ποιότητας. Συσκευασία πλαστικού μπιτονιού 4 λίτρων που 

εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης η προέλευση, ο αριθμός αδείας 

λειτουργίας εργοστασίου και ο αριθμός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ.  

12 Συσκευασία Υγρό σαπούνι χεριών αρίστης ποιότητας, αρωματικό κρεμοσάπουνο βάρους 4 λίτρων, φιλικό 

προς το περιβάλλον. Τυποποιημένο σε κατάλληλο πλαστικό μπιτόνι. Εξωτερικά της 

συσκευασίας να αναγράφονται τα συστατικά, το βάρος  η προέλευση και οι προφυλάξεις. 

13 Συσκευασία Υγρό στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων  (εκθαμβωτικό) πλυντηρίου πιάτων αρίστης ποιότητας, σε 

μορφή υγρού σε πλαστικό μπιτόνι, βάρους 4 λίτρων. Εξωτερικά του μπιτονιού να 

αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, ο 

αριθμός ειδικής αδείας αρμόδιας αρχής και ο αριθμός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. 

14 Λίτρο Αφαιρετικό αλάτων  για είδη υγιεινής σε συσκευασία 4lt. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης , προφύλαξης και αριθμός καταχώρησης του 

Γ.Χ.Κ. 

15 Λίτρο Ισχυρό καθαριστικό (Λιποδιαλυτικό) για αφαίρεση καμένων λιπών -ελαίων-καρβουνίλας για τα 

μάτια κουζίνας και φούρνους, χωρίς να καταστρέφει τις επιφάνειες.( 4 Lit )  

16 Τεμάχιο Υγρό τουαλέτας παχύρρευστο ή GEL, απολυμαντικό βάρους 750 ML που να καθαρίζει , να 

απολυμαίνει και να αρωματίζει  με αναγραφόμενα εξωτερικά του μπουκαλιού τα συστατικά , 

οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Επίσης αριθμό ειδικής άδειας, αρμόδιας αρχής, αριθμό 

καταχώρησης, από το Γ. Χ. Κ.  ημερομηνία λήξης, τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία 

παραγωγής και προέλευσης.  

17 Τεμάχιο Υδροχλωρικό οξύ διάλυμα  αρίστης ποιότητας, για την καθαριότητα και λεύκανση w.c, 

νεροχυτών, νιπτήρων κ. λ. π. Μπουκάλι βάρους 450 γραμμαρίων.  Εξωτερικά του πλαστικού 

μπουκαλιού να αναγράφονται τα συστατικά, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης και η 

προέλευση. 

18 Λίτρο Αντισηπτικό διάλυμα σε μορφή Gel για την υγιεινή αντισηψία χεριών συσκευασία των 475ml  

(+_ 5%) με αντλία, Να είναι κατάλληλο για υγιεινή και χειρουργική αντισηψία των χεριών, 

όπως και για ευαίσθητες επιδερμίδες λόγω της απουσίας αρωματικών και χρωστικών ουσιών. 

Χρησιμοποιείται σε όλους τους χώρους υγιεινής και δεν χρειάζεται ξέπλυμα με νερό μετά την 

χρήση του 

19 τεμαχιο  Χλώριο  ultra παχύρρευστο σε συσκευασία των 4 λίτρων. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, η προέλευση και ο αριθμός καταχώρησης του 

Γ.Χ.Κ  

20 Τεμάχιο Χλώριο σε πλαστική συσκευασία των 4 λίτρων. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλα τα 

σχετικά που πρέπει για τα είδη αυτά, παραγωγή – προφυλάξεις- ειδική άδεια- εγκρίσεις Γ. Χ. Κ.   

21 Τεμάχιο Αλουμινόχαρτο αρίστης ποιότητας, από καθαρό αλουμίνιο, κατάλληλο να διατηρεί τρόφιμα 

πάντα φρέσκα και υγιεινά .Μήκους 30 μέτρων χ 0,30 cm σε ρολό. Τυποποιημένο σε χάρτινο 

κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης  η προέλευση και οι διαστάσεις. 

22 Τεμάχιο Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας νήμα, ραφτή   400 γραμμ. 



23 Τεμάχιο Ανταλλακτικό-Πρέσα καροτσιού σφουγγαρίσματος 

24 Τεμάχιο Απλώστρα ρούχων, μεσαίου μεγέθους.   

25 Συσκευασία Γάντια μιας χρήσης (ιατρικά – latex ) σε συσκευασία  των 100 τεμαχίων μεγέθους MEDIUM & 

LARGE. Η συσκευασία να αναγράφει τα σχετικά. 

26 Πακέττο Γάντια ιατρικά μιας χρήσης XL, 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. 

27 Πακέττο Γάντια ιατρικά μιας χρήσης small, 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. 

28 Συσκευασία Γάντια καθαρισμού γενικής χρήσης αρίστης ποιότητος, αντιαλλεργικά, μη τοξικά, ανθεκτικά, 

ελαστικά από φυσικό ελαστικό, με βαμβακερή φόδρα. Ζεύγος μεσαίου μεγέθους no 7-

7,5.Τυποποιημένα σε πλαστική σακουλίτσα ανά ζεύγος. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η προέλευση. 

29 Τεμάχιο Γάντια μιας χρήσεως-Υψηλής πυκνότητας(PHD),διάφανα 

30 Τεμάχιο Κάδος απορριμμάτων  οικιακός με ποδοκίνητο καπάκι, πλαστικός από               P.V.C. να έχει 

πιστοποιητικό ποιότητας ISO . 60 lt 

31 Τεμάχιο Καλαθάκι πλαστικό  W.C με πετάλ με καπάκι 11λίτρων 

32 Τεμάχιο Κοντάρι αλουμινίου αρίστης ποιότητας, μήκους 1,5 μέτρων περίπου, κατάλληλο για 

επαγγελματική σφουγγαρίστρα . 

33 Τεμάχιο Κοντάρι ξύλινο σκούπας αρίστης ποιότητας, μήκους 1,30 μέτρο περίπου, κατάλληλο για 

σκούπα σούπερ. 

34 Τεμάχιο Καρότσι  σφουγγαρίσματος με πρέσα και μηχανισμό αρίστης ποιότητος, με δυο πλαστικούς 

κουβάδες και μεταλλικό μοχλό. Το καρότσι μετακινείται με ροδάκια και δέχεται 

επαγγελματική σφουγγαρίστρα.  

35 Τεμάχιο Κουβάς σφουγγαρίσματος με στίφτη πλαστικός, αρίστης ποιότητας 

36 Τεμάχιο Λαδόκολλα των 10 Μ, κατάλληλη να τοποθετείται το τρόφιμο.  

37 Τεμάχιο Μεμβράνη πλαστική 1 Κιλό. – 30cm, κατάλληλη να διατηρεί τρόφιμα , τυποποιημένη σε 

χάρτινο κουτί που εξωτερικά να αναγράφονται οδηγίες χρήσης η προέλευση και οι διαστάσεις. 

38 Τεμάχιο Μπικάλ τουαλέτας ανοικτό.  

39 Τεμάχιο Ξεσκονόπανο των 10 τεμ. αρίστης ποιότητας, υπεραπορροφητικά, υπερανθεκτικά, απαλά. 

Κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εμαγιέ, είδη 

υγιεινής κ.ά. χρήσεις 

40 Τεμάχιο Ρολό πανί καθαρισμού κουλούρα, κίτρινη, 14μ 

41 Τεμάχιο Σκούπα   με κοντάρι εξωτερικού χώρου  

42 Τεμάχιο Σκούπες διπλές αρίστης ποιότητας, από συνθετικό τρίχωμα με ειδικά επεξεργασμένες ίνες, οι 

οποίες να προσαρμόζονται σε ξύλινα κοντάρια . 

43 Συσκευασία Σκουφάκια λευκά μιας χρήσης [φιλέ] 

44 Τεμάχιο Συρματάκι χοντρό 

45 Τεμάχιο Συρματάκι ψιλό ( κουλούρα 1 Κιλού) 

46 Τεμάχιο Σφουγγαράκι με συνθετικό συρματάκι γίγας αρίστης ποιότητας, για πιάτα ή ποτήρια κ.λ.π. να 

είναι υπεραποροφητικό, να  καθαρίζει και να έχει αντιβακτηριδιακή προστασία στο σπόγγο, 

υδρόφιλο. Τυποποιημένο κατάλληλα σε πλαστική σακουλίτσα. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του και η προέλευση. 

47 Τεμάχιο Σφουγγαρίστρα επαγγελματική αρίστης ποιότητας, από συνθετικό με μηχανισμό για να 

βιδώνει σε κοντάρι αλουμινίου. 

48 Τεμάχιο Πλαστικό Φαράσι με λάστιχο και κοντάρι, αρίστης ποιότητας. 

49 Τεμάχιο Φιαλάκι υγραερίου αρίστης ποιότητας, 100% βουτάνιο 190gr ,τύπου :200 και να 

κατασκευάζεται σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΝ417. Να έχει  σταθερή φλόγα και ιδανική καύση. 

50 Κιλό Σακούλες για καλαθάκια αρίστης ποιότητας, υπερανθεκτικές, διαστάσεων 50χ50 cm   ( 70 

τεμάχια ανά κιλό) 



51 Κιλό Οι σάκοι απορριμμάτων διαστάσεων 0,80 Χ 0,60  θα αντιστοιχούν τουλάχιστον 16 τεμάχια ανά 

κιλό. Επί ποινή αποκλεισμού , θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από 

αναγεννημένο πλαστικό και όχι παρθένο. Να έχουν μεγάλη αντοχή και να μη σχίζονται εύκολα. 

Το υλικό κατασκευής των σάκων θα είναι το αναγεννημένο πλαστικό ΡΕ το οποίο ο 

κατασκευαστής αποδεδειγμένα θα έχει χρησιμοποιήσει. Να είναι χρώματος μαύρου και 

υψηλής αντοχής πάχους 70 mm. Δε θα γίνουν δεκτές προσφορές που δεν αποδεικνύουν ότι τα 

υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι από δευτερογενές αναγεννημένο πλαστικό.Προς 

τεκμηρίωση σχετικά με την κατ αποκλειστική χρήση αναγεννημένου πλαστικού ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τιμολόγιο-δελτίο αποστολής σύμφωνα με το οποίο 

προμηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. Επιπλέον ο προμηθευτής του υποψηφίου αναδόχου θα 

πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό το οποίο θα αποδεικνύει από πού προήλθε το υλικό αυτό. 

Αν είναι έμπορος θα πρέπει και εκείνος να προσκομίσει με τη σειρά του από τον προμηθευτή 

του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης η υπηρεσία θα μπορεί να ελέγξει όλη τη διαδρομή 

προμήθειας του εν λόγω υλικού για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για ανακυκλωμένο και όχι 

πρωτογενές πλαστικό.Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε βιομηχανία πιστοποιημένη με 

το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2014 

Η παράδοση  θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Φορέα Προμήθειας, εντός των 

γεωγραφικών ορίων του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  κατόπιν εντολής του Φορέα Προμήθειας 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των 5 μηνών   από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης ενώ ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό.  
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