
 

 ΑΘΗΝΑ 28-03-17 
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ 

ΑΚΩΝ ΠΟΡΣΑ-ΠΟΡΣΑ (Π-Π) ΚΑΙ EMS 
  

1. ΓΕΝΙΚΑ  
Οι προσ προμικεια πλαςτικοί ςάκοι προορίηονται για τθν διακίνθςθ ταχυδρομικών αντικειμζνων ταχυμεταφορών είτε 
εςωτερικοφ ΠΟΡΣΑ-ΠΟΡΣΑ, είτε εξωτερικοφ EMS. Οι ςάκοι αυτοί πρζπει να είναι αμεταχείριςτοι, επιμελθμζνθσ και 
ανκεκτικισ καταςκευισ και να καλφπτουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά. 
 
2. – ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
2.1. Χαρακτηριςτικά υφάςματοσ 
2.1.1. Τλικό καταςκευήσ  Υφαςμα από ομοιόμορφεσ ίνεσ πολυπροπυλενίου 100%, άριςτθσ ποιότθτασ, απαλλαγμζνο 
από ξζνεσ  ουςίεσ, πυκνουφαςμζνο,  χωρίσ ελαττώματα και λαμιναριςμζνο 
2.1.2. Βάροσ:  Τφάςματοσ τουλάχιςτον 70gr/m2 ,  Λαμιναρίςματοσ τουλάχιςτον 20gr/m2 
2.1.3. Πυκνότητα ςτήμονα: Σουλάχιςτον 10 ίνεσ / inch 
2.1.4. Πυκνότητα κρόκησ : Σουλάχιςτον 10 ίνεσ / inch 
 
2.2. Χαρακτηριςτικά ςάκων  
2.2.1.  Διαςτάςεισ άκων 

     Α.- Μικοσ Χ πλάτοσ = 120cm X 80cm, με ανοχι + 5 cm (απόχρωςθσ  κόκκινθσ) 
     B.- Μικοσ Χ πλάτοσ = 180cm X 115cm, με ανοχι + 5 cm(απόχρωςθσ  κόκκινθσ ι λευκισ) 
     Γ.- Μικοσ Χ πλάτοσ = 95cm X 135cm, με ανοχι + 5 cm  (απόχρωςθσ  κόκκινθσ ι λευκισ) 
 Σο ηθτοφμενο μζγεκοσ ςάκων ορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ. 
 

2.2.2. Χρώμα : Απόχρωςθ του κόκκινου (πλζξιμο κόκκινου με λευκό), επιλογι τθσ  Τπθρεςίασ, βάςει δειγματολογίου 
του προμθκευτι. 
2.2.3. ήματα – Ενδείξεισ :  ε κάκε εξωτερικι πλευρά των ςάκων, κατά τθν ζννοια του πλάτουσ και ςτο μζςο του 
μικουσ τουσ, να τυπωκοφν ενδείξεισ και ςιματα τθσ ΣΑΧΤΜΕΣΑΦΟΡΕ ΕΛΣΑ ΑΕ ςφμφωνα με τθ μακζτα, με κατάλλθλο 
μελάνι άριςτθσ ποιότθτασ, ζντονου μαφρου ι μπλε χρώματοσ. 
 2.2.4. Καταςκευή ςάκων: Η καταςκευι των ςάκων  να γίνει από ςωλθνοειδζσ φφαςμα. το κάτω μζροσ του ςάκου να 
γίνει  εξωτερικι διπλι αναδίπλωςθ του υφάςματοσ και διπλι παράλλθλθ ανκεκτικι ςυρραφι, επιπρόςκετα κα γίνει 
και ςυρραφι  τφπου «Ηρακλζουσ». την περίμετρο του ςτομίου ( άνω μζροσ ςάκου ) να υπάρχει κατάλληλα ραμμζνο 
ςτρίφωμα, που να περιλαμβάνει εςωτερικά ςχοινί, διαμζτρου 5mm περίπου. 
 
3. ΤΚΕΤΑΙΑ  
 ε παλζτεσ των 4-5 δεμάτων. Κάκε δζμα να είναι περιτυλιγμζνο με νάιλον διαφανι ςακοφλα που να περιλαμβάνει 10 
δεματάκια των 50 τεμαχίων, ιτοι κάκε δζμα ςε νάιλον διαφανι ςακοφλα περιλαμβάνει 500 τεμάχια ςάκων.  
Επίςθσ ςε κάκε δζμα να αναγράφονται ςε αυτοκόλλθτθ ετικζτα τα παρακάτω ςτοιχεία: 

- τοιχεία προμθκευτι  
- Ποςότθτα και περιγραφι περιεχομζνου 
- Αρικμόσ και ζτοσ παραγγελίασ. 
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