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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                       

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ               

                                                             

         ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 15.000,00 € 

         ΚΑ  20.7135.0004 

                

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ 

Η έκθεση αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των προδιαγραφών και των απαιτήσεων 

του Δήμου Λέσβου, για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, επιστήλιων καλαθιών 

απορριμμάτων, πίστωσης 15.000€, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου. Η προμήθεια θα γίνει με απ΄ ευθείας ανάθεση από τον 

Δήμαρχο. 

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια 123 μεταλλικών, επιστύλιων καλαθιών με 

μεταλλική βάση χωρητικότητας, τουλάχιστον, 60 λίτρων. Τα καλαθάκια θα 

τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης της Μυτιλήνης. 

 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των  

δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%. 

Η εκτέλεση της σύμβασης θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ 20.7135.0004 του 

προϋπολογισμού του 2014, ως εξής: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

(€) 

1 
Καλάθι 
απορριμμάτων 

34928480-6 ΤΕΜ. 123 105,00 12.915,00 

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 16% 14.981,40 

ΣΥΝΟΛΟ 14.981.40 

 

 

 

 



3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αρθρο 1ο: Αντικείμενο της μελέτης 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια μεταλλικών καλαθιών απορριμμάτων για τις 
ανάγκες του Δήμου Λέσβου. 
 
Αρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 

α. Της 11389/93 Υπουργική απόφαση "ενιαίος κανονισμός, προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης". 

β. Του Π.Δ. 323/89 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας". 
 
Αρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Η Τεχνική Έκθεση. 
β) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
γ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
δ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 

Αρθρο 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση από τον 
Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης με διαπραγμάτευση και 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και 
τους όρους της μελέτης. 
 
Αρθρο 5ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης. 
Τα καλάθια  θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου, στη Μυτιλήνη. Η παράδοσή τους, θα 
γίνει εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και 
την επιτροπή παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 
Αρθρο 6ο: Σύμβαση 
Ο προμηθευτής, μετά την κατά νόμο ανάθεση της προμήθειας, είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί 
να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή 
ο χρόνος παράδοσης των κάδων αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας 
της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της 
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης 
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον προμηθευτή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της προσφοράς, σαν εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο. 
 
Αρθρο 7ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, 
η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του 
παραλαμβανόμενου προϊόντος ή τμήματος αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με 



τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει ο Δήμος 
δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο, για τις ανάγκες 
και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται με βάση των διατάξεων της 
11389/93 Υπ. Απόφασης, η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. 
 
Αρθρο 8ο: Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, 
μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής ορίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες. 
 
Αρθρο 9ο: Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των 
καλαθιών απορριμμάτων μπορεί να επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και 
το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της 11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης. 
 
Αρθρο 10ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής 
των καλαθιών απορριμμάτων. 

Aρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης 
προμήθειας, επιλύονται σύμφωνα με το Αρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 

 

4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αρθρο 1ο: Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια μεταλλικών καλαθιών απορριμμάτων για τις 

ανάγκες του Δήμου Λέσβου. 

 

Αρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας υπάγεται στις διατάξεις: 

α. Της 11389/93 Υπουργική απόφαση "ενιαίος κανονισμός, προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης". 

β. Του Π.Δ. 323/89 "Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας". 

 

Αρθρο 3ο: Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Τα προς προμήθεια μεταλλικά επιστύλια καλάθια απορριμμάτων θα πρέπει:   

α. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, μεταλλικά, χωρητικότητας, 

τουλάχιστον 60 λιτρων, ύψους τουλάχιστον 88 εκατοστών, κατάλληλα για ασφαλή και 

υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων από τους διερχόμενους πεζούς. 

β. Να είναι φυσιολογικά αβλαβή και ανθεκτικά στη διάβρωση. 



γ. Να διασφαλίζουν με τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής τους, ανθεκτικά τοιχώματα και 

αντοχή σε καταπονήσεις / βανδαλισμούς και σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υπεριώδη 

ακτινοβολία. 

δ. Όλα τα επί μέρους τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από μεταλλικά στοιχεία υψηλής 

ποιότητας. 

ζ . Φινίρισμα, αντιοξειδωτικό υλικό και ηλεκτροστατική βαφή σε γκρι απόχρωση, 

απρόσβλητη σε οξέα και χημικές ουσίες. 

1. Ο σκελετός 

Ο σκελετός του απορριμματοδέκτη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινο 

σωλήνα διαμέτρου περίπου 40 χιλιοστών και μορφής <Η>, ιδιαίτερα σταθερός και θα 

καταλήγει σε ενισχυμένα πέλματα με οπές (δύο σε κάθε πέλμα) για την ασφαλή και 

σταθερή στήριξη του απορριμματοδέκτη στο έδαφος. Οι βίδες στήριξης του 

απορριμματοδέκτη στο έδαφος θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα. 

2. Ο κάδος 

Ο κάδος θα πρέπει να είναι κυλινδρικός, κατασκευασμένος από γαλβανισμένη χαλύβδινη 

λαμαρίνα με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή ιδιοτήτων σε όλα τα 

σημεία του κάδου. Πρέπει  να είναι ανθεκτικός στις καταπονήσεις και τους βανδαλισμούς. Ο 

κάδος θα πρέπει να είναι διάτρητος, τουλάχιστον στα 2/3 του ύψους του. Ο πυθμένας του 

θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 8 χιλιοστά και να φέρει οπές ώστε να εξασφαλίζεται η 

αποστράγγιση των υδάτων. Επίσης, για την εύκολη εκκένωσή του θα πρέπει να είναι 

ανατρεπόμενος και να ασφαλίζει σε ειδικό σημείο ασφάλισης για να αποτρέπεται η 

ανεξέλεγκτη περιστροφή του. Το βάρος του δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 11 κιλά. 

3. Άλλα στοιχεία 

α. Oι απορριμματοδέκτες απαραιτήτως, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου 

αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε..  

β. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 

πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 

9001, για το παρεχόμενο service. 

γ. Αντιδιαβρωτική προστασία: Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι επεξεργασμένα με υλικό που 

εγγυάται υψηλή αντοχή στη σκουριά.  

Δ. Οι απορριμματοδέκτες θα πρέπει να διαθέτουν πινακίδιο αλουμινίου περίπου 50x100 χιλ. 

με λογότυπο και στοιχεία ιδιοκτησίας όπου θα αναγράφεται ευανάγνωστα: 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2015 

  ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ 

ε. Πρέπει να συνοδεύονται με εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. 

στ. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να τους παραδώσουν με όλα τα εξαρτήματα και 

έτοιμους προς χρήση, καθώς επίσης και να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά 

για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών από την παράδοση των απορριμματοδεκτών. 

ζ. Οι απορριμματοδέκτες θα παραδοθούν συναρμολογημένοι, έτοιμοι προς χρήση.  

 

 

 

 



       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                             Μυτιλήνη, 9/12/2014 

       H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

   

 

    ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ                                                  ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ                                      ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων για το 
Δήμο Λέσβου 

 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

χωρίς Φ.Π.Α. 
(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

(€) 

1 Καλάθι απορριμμάτων ΤΕΜ. 123   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 16%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
 

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 
 

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων, στο Δήμο Λέσβου. 

 
Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________ 

 
Εγγύηση: _______________________________________________ 

 

Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 
μελέτη. 

 
Λοιπές παρατηρήσεις: 

 

 
 

 
Μυτιλήνη _________________ 

              Ο 
               ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
 


