
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ∆ΙΑΦΑΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 0,45-0,50 m. Χ 250-300 m
Να πληρεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τα υλικά συσκευασίας που έρχονται
σε άµεση επαφή µε τρόφιµα (1935/2004  EC). Να φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τη σχετική
νοµοθεσία.

2. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 35-40cm Χ 55-60 cm 
Να  είναι  τύπου  φανελάκι,  από  πολυαιθυλένιο.  Να  πληρούν  τις  προδιαγραφές  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά µε τα υλικά συσκευασίας που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα (1935/2004  EC). Να
φέρουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τη σχετική νοµοθεσία.

3. ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 15-17 cm. Χ 24-27 cm. & 28-32 cm. Χ 40-45
cm
Να  πληρούν  τις  προδιαγραφές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  σχετικά  µε  τα  υλικά  συσκευασίας  που
έρχονται σε άµεση επαφή µε τρόφιµα (1935/2004 EC). Να φέρουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τη
σχετική νοµοθεσία.

4. ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜ.)
Σκουφάκια σε σχήµα µπερέ µε λάστιχο περιµετρικά. Να είναι υποαλλεργικά.

5. ΠΑΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 3 
Πάνα ανοιχτή µιας χρήσης Νο.3 (4-9 kg) (συσκευασία από 20 έως 60 τεµ)

6. ΠΑΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 4
Πάνα ανοιχτή µιας χρήσης Νο.4 (7-18 kg)(συσκευασία από 20 έως 60 τεµ)

7. ΠΑΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 5
Πάνα ανοιχτή µιας χρήσης Νο.5 (13-27 kg)(συσκευασία από 20 έως 60 τεµ)

8. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 
Alcohol & paraben free (συσκευασία από 62 έως 72 τεµάχια)

9. ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΧΛΩΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
Το παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό, θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) / ενεργό χλώριο, σε ποσοστό κατ΄ελάχιστο 3,8% και µέγιστο 5%

- µε άρωµα λεµόνι

- συσκευασία σε πλαστική φιάλη των 2.000ml, µε οδηγίες χρήσης και προφύλαξης

- χρήση σε δάπεδα και επιφάνειες, διαλυµένο σε νερό. 

Θα κατατεθεί το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας, το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος.

Είναι στην διακριτική ευχέρεια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης να ελέγξει το παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό

σε µία από τις παραδόσεις του.

Σε αυτήν την περίπτωση κατά την παράδοση, αποστέλλεται µία συσκευασία σε χηµικό εργαστήριο

επιλογής του ∆ήµου για την µέτρηση του ποσοστού υποχλωριώδους νατρίου (ενεργού χλωρίου).

Ο  προµηθευτής  αναλαµβάνει  όλα  τα  έξοδα  για  την  ολοκλήρωση  των  ελέγχων  (µεταφορά,  κόστος

ελέγχου κλπ). Η παραλαβή ολοκληρώνεται µετά τον επιτυχή έλεγχο του προϊόντος.



Σε περίπτωση που η συγκέντρωση του υποχλωριώδους νατρίου (ενεργού χλωρίου) δεν είναι εντός των

απαιτήσεων  της  µελέτης,  τότε  η  ποσότητα  της  συγκεκριµένης  παράδοσης  θα  επιστρέφετε  στον

προµηθευτή.

Σε  αυτήν  την  περίπτωση  δηλαδή  που  το  προϊόν  που  παραδόθηκε  δεν  βρέθηκε  να  καλύπτει  τις

απαιτήσεις της µελέτης στο ποσοστό υποχλωριώδους νατρίου (ενεργού χλωρίου), τότε ο ∆ήµος θα

ελέγξει όλες τις επόµενες παραδόσεις, µε όλα τα έξοδα να βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Όλα τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης να είναι µεταφρασµένα στα Ελληνικά.


