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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 / 2015 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΜΜ  ΕΕ  ΛΛ  ΕΕ  ΤΤ  ΗΗ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ::   113333..000000,,0000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ                       

Κ.Α.: 20.7135.0001 
20.7135.0004 
35.7135.0002 
20.6673.0001 
 (Έτους 2015) 

 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 

(1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(3) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(4) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(5) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(6) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 
 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 133.000,00 € 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                             Κ.Α. : 20.7135.0001 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 /2015    20.7135.0004 
    35.7135.0002 
    20.6673.0001 
    (Έτους 2015) 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 133.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα γίνει προμήθεια 

τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων, απορριμματοδέκτες και ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. 
Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια: 
1) 130 πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100 lt (CPV: 44613700-7). 
2) 376 πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 770 lt (CPV: 44613700-7). 
3) 70 πλαστικούς απορριμματοδέκτες των 360 lt (CPV: 44613800-8). 
4) 210 πλαστικούς απορριμματοδέκτες των 240 lt (CPV: 44613800-8). 
5) 5 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των 1100 lt. 
6) 4 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των   770 lt. 
7) 10 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των 360 lt. 
8) 10 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των   240 lt. 
9) 10 Ανταλλακτικοί  Ποδομοχλοί για κάδο 1100 lt και 770 lt. 
10) 10 Ανταλλακτικά Ζεύγη Πείρων Ανάρτησης για κάδο 1100 lt. 
11) 14 Ανταλλακτικά Ζεύγη Πείρων Ανάρτησης για κάδο 770 lt. 
12) 10 Ανταλλακτικούς Τροχούς με ατομικό ποδόφρενο για κάδο 1100 lt και 770 lt. 
13) 10 Ανταλλακτικούς Τροχούς για κάδο 360 lt και 240 lt. 
 
Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας που περιέχει ειδικούς 

σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπεριώδεις ακτίνες. 
Στο επάνω μέρος θα φέρει σκέπασμα το οποίο θα κλείνει τον κάδο στεγανά, κατά τρόπο που να μην γίνονται 

από έξω αισθητές οι οσμές από τα απορρίμματα που θα περιέχει. 
Στο κάτω μέρος θα φέρουν τροχούς με ελαστικά για την εύκολη μετακίνηση τους. 
Οι κάδοι θα αναγράφουν πάνω τους με ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα σε ανεξίτηλο χρώμα "ΔΗΜΟΣ 

ΛΕΣΒΟΥ". 
O Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει το κάθε είδος κάδου / απορριμματοδέκτη (240, 360, 770 

και 1100 lt.), από διαφορετικούς κατά περίπτωση προμηθευτές, κατά το συμφερότερο κατά τη γνώμη του τρόπο. 
Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα, τι διαφορά που θα προκύψει από την έκπτωση που θα δοθεί, να τη 

χρησιμοποιήσει για την προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων κάδων κλπ, σύμφωνα με τις ανάγκες της και μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της μελέτης. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 133.000,00 ΕΥΡΩ, 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (16%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του 
Δήμου έτους 2015 με στοιχεία ΚΑ: 20.7135.0001, 20.7135.0004, 35.7135.0002 και 20.6673.0001. 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με την μέθοδο της 
χαμηλότερης τιμής και με συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας. 

 
 
  Μυτιλήνη 28 / 01 / 2015 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 133.000,00 € 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                             Κ.Α. : 20.7135.0001 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 /2015    20.7135.0004 
    35.7135.0002 
    20.6673.0001 
    (Έτους 2015) 
                
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου 
Λέσβου. 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

1 Κάδος χωρ. 1100 lt 130 235,00 30.550,00 

2 Κάδος χωρ. 770 lt 376 180,00 67.680,00 

3 Απορ/κτες χωρ. 360 lt 70 75,00 5.250,00 

4 Απορ/κτες χωρ. 240 lt 210 45,00 9.450,00 

5 Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο 1100 lt 5 47,00   235,00 

6 Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο 770 lt 4 37,00   148,00 

7 Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο 360 lt 10 24,00   240,00 

8 Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο 240 lt 10 16,00   160,00 

9 
Ανταλλακτικός Ποδομοχλός για κάδο 
1100 lt και 770 lt 

10 30,00   300,00 

10 
Ανταλλακτικό Ζεύγος Πείρων Ανάρτησης 
για κάδο 1100 lt (σετ) 

10 (ζεύγη) 20,00   200,00 

11 
Ανταλλακτικό Ζεύγος Πείρων Ανάρτησης 
για κάδο 770 lt (σετ) 

14 (ζεύγη) 15,00   210,00 

12 
Ανταλλακτικός Τροχός (ανά τεμάχιο) με 
ατομικό ποδόφρενο για κάδο 1100 lt και 
770 lt 

10 17,00   170,00 

13 
Ανταλλακτικό Τροχός (ανά τεμάχιο) για 
κάδο 360 lt και 240 lt. 

10 6,00   60,00 

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ 114.653,00 

         Φ.Π.Α. 16% 18.344,48 

          ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) 132.997,48 

 
 

 

  Μυτιλήνη 28 / 01 / 2015 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 /2015  

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων, απορριμματοδέκτες 

και ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου. 
Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια: 
1) 130 πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100 lt (CPV: 44613700-7). 
2) 376 πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 770 lt (CPV: 44613700-7). 
3) 70 πλαστικούς απορριμματοδέκτες των 360 lt (CPV: 44613800-8). 
4) 210 πλαστικούς απορριμματοδέκτες των 240 lt (CPV: 44613800-8). 
5) 5 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των 1100 lt. 
6) 4 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των   770 lt. 
7) 10 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των 360 lt. 
8) 10 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των   240 lt. 
9) 10 Ανταλλακτικοί  Ποδομοχλοί για κάδο 1100 lt και 770 lt. 
10) 10 Ανταλλακτικά Ζεύγη Πείρων Ανάρτησης για κάδο 1100 lt. 
11) 14 Ανταλλακτικά Ζεύγη Πείρων Ανάρτησης για κάδο 770 lt. 
12) 10 Ανταλλακτικούς Τροχούς με ατομικό ποδόφρενο για κάδο 1100 lt και 770 lt. 
13) 10 Ανταλλακτικούς Τροχούς για κάδο 360 lt και 240 lt. 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 133.000,00 ΕΥΡΩ, 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (16%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του 
Δήμου έτους 2015 με στοιχεία ΚΑ: 20.7135.0001, 20.7135.0004, 35.7135.0002 και 20.6673.0001.   

 
Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης "ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης". 

2. Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/8.6.06). 
3. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα, 
4. το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
5. την υπ’ αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» 
6. το Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
7. το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
8. το Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» 
9. το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
10. το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και 
άλλες διατάξεις» 

11. το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 

12. το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
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13. το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

14. το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν.4093/2012, κύρωση της από 12-12-2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» 

15. το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» 

16. το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
17. το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 «Εγγυήσεις» 
18. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
 

Άρθρο 3ο 
Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
(1) Η Τεχνική Περιγραφή. 
(2) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 
(3) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
(4) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
(5) Το Τιμολόγιο Προσφοράς. 
(6) Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς. 

 
Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με βάση τους 

όρους οι οποίοι θα καθοριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης. 

 
Άρθρο 5ο 

Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία. 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπ' όψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας στις οποίες θα 

πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία, σχέδια, 
διαγράμματα, έντυπα κ.λπ. όλων των τύπων των κάδων και ανταλλακτικών που θα προσφέρουν. Τυχόν ασάφειες 
και αοριστίες στις τεχνικές προδιαγραφές θα αξιολογούνται αρνητικά.  

 
Άρθρο 6ο 

Χρόνος και τόπος παράδοσης. 
Oι κάδοι θα παραδοθούν στην έδρα του Δήμου, στη Μυτιλήνη. Η παράδοση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Από τον διαγωνιζόμενο θα ορίζεται 
σαφώς στην προσφορά και στον εξωτερικό της φάκελο ο χρόνος παράδοσης των κάδων λαμβανομένης σαν 
ημερομηνία μέτρησης του χρόνου, η ημερομηνία της υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμήθειας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή 
παραλαβής, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 
Άρθρο 7ο 
Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, 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, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής. 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 και ανταλλακτικών 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 των κάδων υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
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O Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει το κάθε είδος κάδου (240, 360, 770 και 1100 lt.), από 
διαφορετικούς κατά περίπτωση προμηθευτές, κατά το συμφερότερο κατά τη γνώμη του τρόπο. Στη περίπτωση 
αυτή υπογράφονται ξεχωριστές συμβάσεις κατά προμηθευτή με τους ίδιους όρους, οι οποίοι αναφέρονται στις 
Συγγραφές Υποχρεώσεων και στη διακήρυξη. 

 
Άρθρο 8ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής. 
Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου, και επιβάλλονται στον προμηθευτή 

όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 
 

Άρθρο 9ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας και 
παρέχεται με μία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αναγράφει ότι είναι και καλής λειτουργίας. 
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. 
Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ευρίσκεται 

εντός του ανώτατου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ότι οι 
υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο με την επιστροφή σ' αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη 
δήλωση του Δήμου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. 

Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται αποδεκτές. 
Η μη προσκόμιση της εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση του για συνομολόγηση και υπογραφή της 
σύμβασης και επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, δηλ. την έκπτωση του και την υπέρ του Δήμου κατάπτωση της για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατεθείσας εγγύησης. 

 
Άρθρο 10ο 

Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρούμενος από την 

ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής του, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, και θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. 

 
Άρθρο 11ο 

Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των κάδων, μπορεί να 

επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της 
11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 
Άρθρο 12ο 

Πλημμελής κατασκευή 
Αν η κατασκευή των κάδων ή των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 

ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

Αν στον χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που δεν 
μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει τη μείωση του τιμήματος. 

 
Άρθρο 13ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα τέλεσης του 

διαγωνισμού. 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής των κάδων μετά των 

εξαρτημάτων του και των ανταλλακτικών. 
 

Άρθρο 14ο 
Επίλυση διαφορών 
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Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, επιλύονται 
σύμφωνα με το Άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 

 
 

Άρθρο 15ο 
Τρόπος Πληρωμής. 

Η πληρωμή της αξίας των κάδων στο προμηθευτή θα γίνει ως εξής: 
Ολόκληρο το ποσό της συνολικής αξίας θα καταβληθεί μετά την παραλαβή των ειδών. 
Επίσης γίνονται δεκτές και προσφορές με ευνοϊκότερους όρους πληρωμής. 
 

 
Άρθρο 16ο 

Εφοδιασμός με ανταλλακτικά. 
Ο προμηθευτής υποχρεώνεται όπως μέσα σε χρονική περίοδο δέκα (10) ετών, από την υπογραφή της σύμβασης 

να εφοδιάζει το Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τα ανταλλακτικά και εξαρτήματα των κάδων. 
Ειδικώς για τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά συνήθους χρήσης και φθοράς ο προμηθευτής υποχρεώνεται να 

έχει διαρκή παρακαταθήκη ώστε σε πρώτη ζήτηση να τα προμηθεύει στον Δήμο. 
 

Άρθρο 17ο 
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 

 
Άρθρο 18ο 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 
 
 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση των προσφορών.  
 Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, εκτός των σημείων που 

αναφέρονται ως επιθυμητά. 
 Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές 

σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται. Επίσης 
απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά 

 
 

  Μυτιλήνη 28 / 01 / 2015 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 /2015  

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων, απορριμματοδέκτες 
και ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων, για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.. 

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια: 
1) 130 πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100 lt (CPV: 44613700-7). 
2) 376 πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 770 lt (CPV: 44613700-7). 
3) 70 πλαστικούς απορριμματοδέκτες των 360 lt (CPV: 44613800-8). 
4) 210 πλαστικούς απορριμματοδέκτες των 240 lt (CPV: 44613800-8). 
5) 5 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των 1100 lt. 
6) 4 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των   770 lt. 
7) 10 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των 360 lt. 
8) 10 Ανταλλακτικά Καπάκια για κάδο των   240 lt. 
9) 10 Ανταλλακτικοί  Ποδομοχλοί για κάδο 1100 lt και 770 lt. 
10) 10 Ανταλλακτικά Ζεύγη Πείρων Ανάρτησης για κάδο 1100 lt. 
11) 14 Ανταλλακτικά Ζεύγη Πείρων Ανάρτησης για κάδο 770 lt. 
12) 10 Ανταλλακτικούς Τροχούς με ατομικό ποδόφρενο για κάδο 1100 lt και 770 lt. 
13) 10 Ανταλλακτικούς Τροχούς για κάδο 360 lt και 240 lt. 

 
 

Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις: 
1. Τις διατάξεις της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης "ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης". 
2. Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/8.6.06). 
3. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα, 
4. το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
5. την υπ’ αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» 
6. το Ν.2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
7. το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
8. το Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α΄ 163) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» 
9. το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
10. το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και 
άλλες διατάξεις» 

11. το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 

12. το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
13. το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 



9 

 

14. το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν.4093/2012, κύρωση της από 12-12-2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» 

15. το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» 

16. το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
17. το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 «Εγγυήσεις» 
την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
 

Άρθρο 3ο 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 

Οι κάδοι θα είναι πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εξαμήνου), μεγάλης αντοχής κατάλληλοι για ασφαλή 
και υγιεινή εναποθήκευση οικιακών και εμπορικών απορριμμάτων. 

Θα είναι εύχρηστοι και θα πληρούν τους Ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας για κάδους μηχανικής αποκομιδής 
που ισχύουν σήμερα. 

Θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής για να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές ή και από κακή χρήση 
καταπονήσεις και να δέχονται χωρίς φθορά ογκώδη, αιχμηρά και σκληρά απορρίμματα. 

Θα είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. 
Το γέμισμα του κάδου θα γίνεται με το άνοιγμα του καπακιού προς τα πίσω από τις διαμορφωμένες σε αυτό 

χειρολαβές, το οποίο μόλις αφεθεί ελεύθερο, θα επιστρέφει στην αρχική του θέση κλείνοντας τον κάδο. 
Το κυρίως σώμα του κάδου θα είναι μονομπλόκ χύτευση. 
Το χρώμα των κάδων θα ορισθεί από τον Δήμο Λέσβου. 
Οι κάδοι θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ώστε να είναι ορατοί την νύχτα. 
Θα υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 
- ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ. 
- Έτος προμήθειας. 
Οι επιγραφές που θα φέρουν ανάγλυφα όλοι οι κάδοι και με τις οποίες  ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος 

να τους παραδώσει είναι :  
- Η επωνυμία του εργοστασίου κατασκευής. 
- Η χώρα κατασκευής  
- Το CE,  
- Το έτος παραγωγής,  
- Το Πρότυπο EN840,  
- Σήμα πιστοποίησης της ποιότητας κατασκευής, από αναγνωρισμένο Φορέα, 
- Η χωρητικότητα του κάδου,  
- Η μέγιστη στάθμη θορύβου (dB) και  
- Το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο του κάδου.   
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικά ποιότητας των κάδων και πιστοποιητικό 

πιστότητας CE των κάδων (όπου υποχρεωτικά θ΄ αναφέρεται συγκεκριμένα ο προσφερόμενος τύπος κάδου), 
συνοδευόμενο από αντίστοιχα Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/2/5/6-από πιστοποιημένα  κέντρα - 
για τα υπό προμήθεια είδη, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά 
αποτελέσματα από την δοκιμή-έλεγχο των κάδων ,όπως πχ αποτέλεσμα μετρημένης χωρητικότητας, κ.α . Το 
εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προμήθεια κάδου δεν μπορεί να είναι 
διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό. 

Το υλικό κατασκευής θα είναι πρωτογενές και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβληθεί, υπεύθυνη 
δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας, όπου θα δηλώνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο πρωτογενή υλικά και όχι 
ανακυκλώσιμα, και πως αυτό θα μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για του λόγου το αληθές. Επίσης να 
παρέχονται πιστοποιητικά και αναλύσεις της προμηθεύτριας εταιρίας πολυαιθυλενίου του εκάστοτε κατασκευαστή 
κάδων απορριμμάτων. Οι προσφορές που δεν θα πληρούν τους όρους της παραγράφου αυτής θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

Επίσης, θα προσκομιστούν τα κάτωθι πιστοποιητικά: 
- Πιστοποίηση του προμηθευτή κατά ISO της σειράς 9000 για τεχνική υποστήριξη και κατασκευή ή εμπορία 

των υπό προμήθεια ειδών (κάδων απορριμμάτων) και 
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- Πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO της σειράς 9000 και 14000 για κατασκευή των υπο προμήθεια 
ειδών (κάδων απορριμμάτων). 

Με ποινή αποκλεισμού να προσκομισθεί (με απόδειξη παραλαβής) δείγμα του κάθε τύπου κάδου, έως 
τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, για να διαπιστωθεί η αντοχή και η 
συμπεριφορά των κάδων, με δοκιμές που θα γίνουν στα απορριμματοφόρα του Δήμου και να ελεγχθούν ότι 
φέρουν όλες τις απαραίτητες επιγραφές, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω. 

Το δείγμα θα ανταποκρίνεται απολύτως στο προσφερόμενο είδος και στα κατατεθέντα πιστοποιητικά ποιότητας.  
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα του αποκλεισμού της τεχνικής προσφοράς, εάν το δείγμα δεν ικανοποιήσει απόλυτα 

κατά τις δοκιμές. 
 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Τα ανταλλακτικά των κάδων θα είναι πρόσφατης κατασκευής, (όχι πέραν του εξαμήνου), μεγάλης αντοχής, Θα 

πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα με τους κάδους για τους οποίους προορίζονται.  
 
Οι επιγραφές που θα φέρουν ανάγλυφα όλα τα καπάκια και με τις οποίες  ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος 

να τα παραδώσει είναι :  
- Η επωνυμία του εργοστασίου κατασκευής. 
- Η χώρα κατασκευής  
- Το CE,  
- Το έτος παραγωγής,  
- Σήμα πιστοποίησης της ποιότητας κατασκευής, από αναγνωρισμένο Φορέα, 
- Η μέγιστη στάθμη θορύβου (dB) και  
         Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός των καπακιών, να έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη, 

προτού αυτή επεξεργαστεί. Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους αντοχή, σε ακραίες καιρικές συνθήκες 
και υπεριώδη ακτινοβολία. Να είναι φυσιολογικά αβλαβή, ανθεκτικά στην διάβρωση, απρόσβλητα σε οξέα και 
χημικές ουσίες. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση. Θα είναι 
κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας που περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 
πολυμερισμού από υπεριώδεις ακτίνες. Θα είναι πρωτογενές υλικό και όχι ανακυκλωμένο με απόλυτη 
ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, χημικές αντιδράσεις κ.λπ. 

Το υλικό κατασκευής θα είναι πρωτογενές και επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβληθεί, υπεύθυνη 
δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας, όπου θα δηλώνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο πρωτογενή υλικά και όχι 
ανακυκλώσιμα, και πως αυτό θα μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για του λόγου το αληθές. Επίσης να 
παρέχονται πιστοποιητικά και αναλύσεις της προμηθεύτριας εταιρίας πολυαιθυλενίου του εκάστοτε κατασκευαστή 
κάδων απορριμμάτων. Οι προσφορές που δεν θα πληρούν τους όρους της παραγράφου αυτής θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

Επίσης, θα προσκομιστούν τα κάτωθι πιστοποιητικά: 
- Πιστοποίηση του προμηθευτή κατά ISO της σειράς 9000 για τεχνική υποστήριξη και κατασκευή ή εμπορία των 

υπό προμήθεια ειδών (κάδων απορριμμάτων) και 
- Πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO της σειράς 9000 και 14000 για κατασκευή των υπο προμήθεια ειδών 

(κάδων απορριμμάτων). 
 
  
 
1.- ΚΑΔΟΙ 1100 lt. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Oι προς προμήθεια πλαστικοί κάδοι θα πρέπει: 
α. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του εξαμήνου κατασκευής, πλαστικοί τροχήλατοι χωρητικότητας 1100 lt, 

μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, και εμπορικών απορριμμάτων. 
β. Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 

που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, και να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα 
ΕΝ 840-2/5/6. 

γ. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς 
φθορά, ογκώδη αιχμηρά και σκληρά απορρίμματα. 

δ. Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. 
ε. Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώματα και αντοχή, σε ακραίες καιρικές 

συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία. 
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στ. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός τους, να έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί.  

ζ. Να φέρουν 4 τροχούς, ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και ένα σύστημα ανάρτησης για την ανύψωσή και 
ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων 
και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με πείρους ανάρτησης. 

η. Το υλικό κατασκευής τους θα είναι από πρωτογενές υλικό και όχι ανακυκλωμένο. Ο κάδος θα φέρει σφραγίδα 
που θα αποδεικνύει ότι η πρώτη ύλη κατασκευής είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 

Πάνω στις πλευρικές ενισχυτικές επιφάνειες των κάδων και περίπου στο κέντρο τους, να είναι ακλόνητα 
στερεωμένοι δύο κυλινδροειδής πείροι ανάρτησης, μήκους 50 mm περίπου έκαστος και διαμέτρου 40 mm 
περίπου. Για λόγους ασφαλέστερης ανάρτησης, καλύτερης στιβαρότητας, μεγαλύτερης αντοχής της σύνδεσης και 
καλύτερης ευστάθειας των κάδων κατά την ανύψωση τους, οι πείροι θα εφάπτονται στο σώμα των κάδων μέσω 
μεγάλης επιφανείας μήκους τουλάχιστον 10 cm. 

Το κυρίως σώμα του κάδου θα είναι μονομπλόκ χύτευση. 
Οι κάδοι θα είναι πρόσφατης παραγωγής, μεγάλης αντοχής, εύχρηστοι και θα πληρούν τους Ευρωπαϊκούς 

κανόνες εργονομίας και ασφάλειας. Θα ανταποκρίνονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ840-1/5/6 και ΕΝ840-2/5/6 και 
αφορούν σχήμα διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους κατά DIN 30740. 

Όλα τα επιμέρους τμήματα του κάδου (κυρίως σώμα , καπάκι κ.λπ. είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας που περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπεριώδεις ακτίνες. Θα είναι 
πρωτογενές υλικό με απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, χημικές αντιδράσεις 
κ.λπ. 

Για το ότι το υλικό είναι πρωτογενές, θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση της 
κατασκευάστριας εταιρίας, όπου θα δηλώνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο πρωτογενή υλικά και όχι 
ανακυκλώσιμα, και πως αυτό θα μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για του λόγου το αληθές. Επίσης να 
παρέχονται πιστοποιητικά και αναλύσεις της προμηθεύτριας εταιρίας πολυαιθυλενίου του εκάστοτε κατασκευαστή 
κάδων απορριμμάτων. Οι προσφορές που δεν θα πληρούν τους όρους της παραγράφου αυτής θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 
1. Το κυρίως σώμα. 
α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς 

αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και 
την πλήρη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την στρέψη του από τον μηχανισμό ανύψωσης. 

β. Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος, θα πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
κατά την χύτευση, περιφερειακό πλαίσιο σχήματος "Π", με πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδου 
νερών της βροχής εντός των κάδων. 

γ. Για την ανύψωση και ανατροπή, στους κάδους, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί κατά την χύτευση, ειδική 
υποδοχή σχήματος κτένας με νευρώσεις, κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου, σύμφωνα με τα κατά ΕN 840-
1/5/6 προβλεπόμενα. 

δ. Για την εύκολη μετακίνηση του κάδου από το εργατοτεχνικό προσωπικό, να  φέρουν υποχρεωτικά 
τουλάχιστον τέσσερις χειρολαβές, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης και σε σωστό εργονομικό ύψος και θέση στο 
κυρίως σώμα του κάδου. 

ε. Το πάχος του σώματος να μην είναι μικρότερο από 5 mm.  
 
2. Το καπάκι. 
α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει 

προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβής / λαβής (τουλάχιστον δυο). Το καπάκι θα ανοίγει και με ποδομοχλό 
στιβαρής κατασκευής που η τοποθέτηση του θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ανοίγονται οπές στον πυθμένα 
του κάδου. 

β. Θα συνδέεται με το κυρίως σώμα, μέσω κατάλληλων πείρων, που εδράζεται στην επάνω πίσω πλευρά των 
κάδων. 

γ. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως 
ανοικτό. 

δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, θα 
επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην 
αρχική του θέση κλειστό.  

ε. Το άνοιγμα του καπακιού θα γίνεται με ποδομοχλό.  Ο ποδομοχλός θα είναι κατασκευασμένος από  
γαλβανισμένο χάλυβα. Επί ποινή αποκλεισμού, θα στηρίζεται στις  μεταλλικές βάσεις των τροχών και σε καμία 
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περίπτωση στο σώμα του κάδου, για αποφυγή διάτρησης του σώματος και μείωσης της στεγανότητας και της 
αντοχής του. 

 
3. Τροχοί - Ανάρτηση 
α. Ο κάδος θα κινείται επάνω σε τέσσερις τροχούς, βιδωμένους πάνω σε ειδικά διαμορφωμένες βάσεις. 
β. Θα είναι αυτοπηδαλιοχούμενοι ανεξάρτητα, αναρτημένοι. 
γ. Ο κάθε τροχός θα αποτελείται από: 
1) Μεταλλική πλάκα που συνδέει τον τροχό με τη βάση του και κατ’ επέκταση με το σώμα του κάδου. 
2) Από δίχαλο ανάρτησης που συνδέεται με ένσφαιρο τριβέα με την μεταλλική πλάκα και δίνει δυνατότητα 

περιστροφής του τροχού κατά 360 μοίρες, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τον κάδο ευέλικτο σε περίπτωση που 
χρειαστεί να μετακινηθεί σε στενούς χώρους.  

Ο ένσφαιρος τριβέας κάθε τροχού θα είναι κλειστού τύπου σφραγιστός από το εργοστάσιο κατασκευής του, 
με δικό του γράσο και δεν απαιτείται γρασάρισμα σε όλη τη χρονική διάρκεια της ζωής του τροχού. 

3) Από ζάντα και συμπαγές ελαστικό με διάμετρο 200 χιλ. και δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών. 
Όλα τα ανωτέρω μεταλλικά μέρη θα είναι γαλβανισμένα. 
δ. Κάθε τροχός του κάδου θα φέρει σύστημα ακινητοποίησης με ατομικό ποδόφρενο. Θα έχει επίσης τη 

δυνατότητα να πραγματοποιεί δύο κινήσεις μία στον οριζόντιο και κάθετο άξονα του εκτός της περιστροφής των 
360 μοιρών. 

 
4. Διαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη 
α. Οι διαστάσεις συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα κατά ΕΝ 840-1/5/6. 
β. Το βάρος του κενού κάδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 70 kgr. 
γ. To ωφέλιμο φορτίο του κάδου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 440 kg.  

Οι διαστάσεις του κάδου θα είναι περίπου οι ακόλουθες: 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ: 1370 mm. 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ: 1090 mm. 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 1350 mm. 
 
 
2.- ΚΑΔΟΙ 770 lt. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Oι προς προμήθεια πλαστικοί κάδοι θα πρέπει: 
α. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του εξαμήνου κατασκευής, πλαστικοί τροχήλατοι χωρητικότητας 770 lt, 

μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, και εμπορικών απορριμμάτων. 
β. Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 

που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, και να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα 
ΕΝ 840-2/5/6. 

γ. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς 
φθορά, ογκώδη αιχμηρά και σκληρά απορρίμματα. 

δ. Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. 
ε. Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώματα και αντοχή, σε ακραίες καιρικές 

συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία. 
στ. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός τους, να έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη, προτού αυτή 

επεξεργαστεί.  
ζ. Να φέρουν 4 τροχούς, ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και ένα σύστημα ανάρτησης για την ανύψωσή και 

ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων, 
και πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα με πείρους ανάρτησης. 

η. Το υλικό κατασκευής τους θα είναι από πρωτογενές υλικό και όχι ανακυκλωμένο. Ο κάδος θα φέρει σφραγίδα 
που θα αποδεικνύει ότι η πρώτη ύλη κατασκευής είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 

Πάνω στις πλευρικές ενισχυτικές επιφάνειες των κάδων και περίπου στο κέντρο τους, να είναι ακλόνητα 
στερεωμένοι δύο κυλινδροειδής πείροι ανάρτησης, μήκους 50 mm περίπου έκαστος και διαμέτρου 40 mm 
περίπου. Για λόγους ασφαλέστερης ανάρτησης, καλύτερης στιβαρότητας, μεγαλύτερης αντοχής της σύνδεσης και 
καλύτερης ευστάθειας των κάδων κατά την ανύψωση τους, οι πείροι θα εφάπτονται στο σώμα των κάδων μέσω 
μεγάλης επιφανείας μήκους τουλάχιστον 10 cm. 

Το κυρίως σώμα του κάδου θα είναι μονομπλόκ χύτευση. 
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Οι κάδοι θα είναι πρόσφατης παραγωγής, μεγάλης αντοχής, εύχρηστοι και θα πληρούν τους Ευρωπαϊκούς 
κανόνες εργονομίας και ασφάλειας. Θα ανταποκρίνονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ840-1/5/6 και ΕΝ840-2/5/6και 
αφορούν σχήμα διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους κατά DIN 30740. 

Όλα τα επιμέρους τμήματα του κάδου (κυρίως σώμα , καπάκι κ.λπ. είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο 
υψηλού μοριακού βάρους που περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπεριώδεις ακτίνες. 
Θα είναι πρωτογενές υλικό με απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, χημικές 
αντιδράσεις κ.λπ. 

Για το ότι το υλικό είναι πρωτογενές, θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση της 
κατασκευάστριας εταιρίας, όπου θα δηλώνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο πρωτογενή υλικά και όχι 
ανακυκλώσιμα, και πως αυτό θα μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για του λόγου το αληθές. Επίσης να 
παρέχονται πιστοποιητικά και αναλύσεις της προμηθεύτριας εταιρίας πολυαιθυλενίου του εκάστοτε κατασκευαστή 
κάδων απορριμμάτων. Οι προσφορές που δεν θα πληρούν τους όρους της παραγράφου αυτής θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 
1. Το κυρίως σώμα. 
α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς 

αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και 
την πλήρη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την στρέψη του από τον μηχανισμό ανύψωσης. 

β. Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος, θα πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο κατά 
την χύτευση, περιφερειακό πλαίσιο σχήματος "Π", με πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδου νερών 
της βροχής εντός των κάδων. 

γ. Για την ανύψωση και ανατροπή, στους κάδους, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί κατά την χύτευση, ειδική 
υποδοχή σχήματος κτένας με νευρώσεις, κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου, σύμφωνα με τα κατά ΕN 840-
1/5/6 προβλεπόμενα. 

δ. Για την εύκολη μετακίνηση του κάδου από το εργατοτεχνικό προσωπικό, να  φέρουν υποχρεωτικά 
τουλάχιστον τέσσερις χειρολαβές, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης και σε σωστό εργονομικό ύψος και θέση στο 
κυρίως σώμα του κάδου. 

ε. Το πάχος του σώματος να μην είναι μικρότερο από 5 mm. 
 
2. Το καπάκι. 
α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει 

προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβής / λαβής (τουλάχιστον δύο). Το καπάκι θα ανοίγει και με ποδομοχλό 
στιβαρής κατασκευής που η τοποθέτηση του θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ανοίγονται οπές στον πυθμένα 
του κάδου. 

β. Θα συνδέεται με το κυρίως σώμα, μέσω κατάλληλων πείρων, που εδράζεται στην επάνω πίσω πλευρά των 
κάδων. 

γ. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως 
ανοικτό. 

δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, θα 
επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην 
αρχική του θέση κλειστό.  

ε.  Το άνοιγμα του καπακιού θα γίνεται με ποδομοχλό.  Ο ποδομοχλός θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο 
χάλυβα. Επί ποινή αποκλεισμού, θα στηρίζεται στις  βάσεις των τροχών και σε καμία περίπτωση στο σώμα του κάδου, 
για αποφυγή διάτρησης του σώματος και μείωσης της στεγανότητας και της αντοχής του. 

 
3. Τροχοί - Ανάρτηση 
α. Ο κάδος θα κινείται επάνω σε τέσσερις τροχούς. 
β. Θα είναι αυτοπηδαλιοχούμενοι ανεξάρτητα, αναρτημένοι. Θα στηρίζονται στον κορμό του κάδου. 
γ. Ο κάθε τροχός θα αποτελείται από: 
1) Μεταλλική πλάκα που συνδέει τον τροχό με τη βάση του και κατ’ επέκταση με το σώμα του κάδου. 
2) Από δίχαλο ανάρτησης που συνδέεται με ένσφαιρο τριβέα με την μεταλλική πλάκα και δίνει δυνατότητα 

περιστροφής του τροχού κατά 360 μοίρες, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τον κάδο ευέλικτο σε περίπτωση που 
χρειαστεί να μετακινηθεί σε στενούς χώρους.  

Ο ένσφαιρος τριβέας κάθε τροχού θα είναι κλειστού τύπου σφραγιστός από το εργοστάσιο κατασκευής του, 
με δικό του γράσο και δεν απαιτείται γρασάρισμα σε όλη τη χρονική διάρκεια της ζωής του τροχού. 

3) Από ζάντα και συμπαγές ελαστικό με διάμετρο 200 χιλ. και δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών. 
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Όλα τα ανωτέρω μεταλλικά μέρη θα είναι γαλβανισμένα. 
δ. Κάθε τροχός του κάδου θα φέρει σύστημα ακινητοποίησης με ατομικό ποδόφρενο. Θα έχει επίσης τη 

δυνατότητα να πραγματοποιεί δύο κινήσεις μία στον οριζόντιο και κάθετο άξονα του εκτός της περιστροφής των 
360 μοιρών. 

 
4. Διαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη 
α. Οι διαστάσεις συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα κατά ΕΝ 840-1/5/6. 
β. Tο βάρος του κενού κάδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50 kgr. 
γ. To ωφέλιμο φορτίο του κάδου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 310 kg  

Οι διαστάσεις του κάδου θα είναι περίπου οι ακόλουθες: 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ: 1360 mm. 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ: 767 mm. 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 1340 mm. 
 
 
3.- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 360 lt. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
α. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του εξαμήνου κατασκευής, πλαστικοί τροχήλατοι χωρητικότητας 360 lt, 

μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, και εμπορικών απορριμμάτων. 
β. Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 

που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, και να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα 
ΕΝ 840-1/5/6. 

γ. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς 
φθορά, ογκώδη αιχμηρά και σκληρά απορρίμματα. 

δ. Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. 
ε. Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώματα και αντοχή, σε ακραίες καιρικές 

συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία. 
στ. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός τους, να έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη, προτού αυτή 

επεξεργαστεί.  
ζ. Να φέρουν 2 τροχούς, στο πίσω κάτω μέρος του κυρίως σώματός τους, καθώς και ένα σύστημα ανάρτησης για 

την ανύψωσή και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς 
απορριμματοφόρων οχημάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου κτένας.  

η. Το υλικό κατασκευής τους θα είναι από πρωτογενές υλικό και όχι ανακυκλωμένο. Ο κάδος θα φέρει σφραγίδα 
που θα αποδεικνύει ότι η πρώτη ύλη κατασκευής είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 

Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν μονομπλόκ χύτευση, με έκχυση πλαστικού υπό πίεση από πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας, που να διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή ιδιοτήτων σε όλα τα σημεία του κάδου. 

Θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα κατά την χύτευση, στο καπάκι, το λογότυπο του εργοστασίου κατασκευής, 
Οι κάδοι θα είναι πρόσφατης παραγωγής, μεγάλης αντοχής, εύχρηστοι και θα πληρούν τους Ευρωπαϊκούς 

κανόνες εργονομίας και ασφάλειας. Θα ανταποκρίνονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ840-1/5/6 και ΕΝ840-2/5/6και 
αφορούν σχήμα διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους κατά DIN 30740. 

Όλα τα επιμέρους τμήματα του κάδου (κυρίως σώμα , καπάκι κ.λπ. είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας που περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπεριώδεις ακτίνες. Θα είναι 
πρωτογενές υλικό με απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, χημικές αντιδράσεις 
κ.λπ. 

Για το ότι το υλικό είναι πρωτογενές, θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση της 
κατασκευάστριας εταιρίας, όπου θα δηλώνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο πρωτογενή υλικά και όχι 
ανακυκλώσιμα, και πως αυτό θα μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για του λόγου το αληθές. Επίσης να 
παρέχονται πιστοποιητικά και αναλύσεις της προμηθεύτριας εταιρίας πολυαιθυλενίου του εκάστοτε κατασκευαστή 
κάδων απορριμμάτων. Οι προσφορές που δεν θα πληρούν τους όρους της παραγράφου αυτής θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 
1. Το κυρίως σώμα. 
α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς 

αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και 
την πλήρη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την στρέψη του από τον μηχανισμό ανύψωσης. 
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β. Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος, θα πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο κατά 
την χύτευση, περιφερειακό πλαίσιο σχήματος "Π", με πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδου νερών 
της βροχής εντός των κάδων. 

γ. Για την ανύψωση και ανατροπή, στους κάδους, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί κατά την χύτευση, ειδική 
υποδοχή σχήματος κτένας με νευρώσεις, κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου, σύμφωνα με τα κατά ΕN 840-
1/5/6 προβλεπόμενα. 

 
2. Το καπάκι. 
α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει 

προς τα επάνω με την βοήθεια  χειρολαβής / λαβής στην εμπρόσθια πλευρά του καπακιού. 
β. Θα συνδέεται με το κυρίως σώμα, μέσω κατάλληλων πείρων, που εδράζεται στην επάνω πίσω πλευρά των 

κάδων. 
γ. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως 
ανοικτό. 

δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, θα 
επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην 
αρχική του θέση κλειστό.  

 
3. Τροχοί - Ανάρτηση 
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει: 
α. Να είναι βαρέως τύπου, διαμέτρου 200 mm και ικανής αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 100 kgr ο κάθε ένας. 
β. Να φέρουν, πλαστική ζάντα και συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση των κάδων. 
γ. Να ασφαλίζουν και να περιστρέφονται σε σταθερό άξονα, από επεξεργασμένο και μη οξειδούμενο ατσάλι. 
  
4. Διαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη 
α. Οι διαστάσεις συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα κατά ΕΝ 840-1/5/6. 
β. Tο βάρος του κενού κάδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 25 kgr. 
γ. To ωφέλιμο φορτίο του κάδου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 138 kgr.  

Οι διαστάσεις του κάδου θα είναι περίπου οι ακόλουθες: 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ: 865 mm. 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ: 630 mm. 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 1110 mm. 

 
 

4.- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 240 lt. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
α. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του εξαμήνου κατασκευής, πλαστικοί τροχήλατοι χωρητικότητας 240 lt, 

μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, και εμπορικών απορριμμάτων. 
β. Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 

που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, και να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα 
ΕΝ 840-1/5/6. 

γ. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς 
φθορά, ογκώδη αιχμηρά και σκληρά απορρίμματα. 

δ. Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. 
ε. Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώματα και αντοχή, σε ακραίες καιρικές 

συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία. 
στ. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός τους, να έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη, προτού αυτή 

επεξεργαστεί.  
ζ. Να φέρουν 2 τροχούς, στο πίσω κάτω μέρος του κυρίως σώματός τους, καθώς και ένα σύστημα ανάρτησης για 

την ανύψωσή και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς 
απορριμματοφόρων οχημάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου κτένας. 

η. Το υλικό κατασκευής τους θα είναι από πρωτογενές υλικό και όχι ανακυκλωμένο. Ο κάδος θα φέρει σφραγίδα 
που θα αποδεικνύει ότι η πρώτη ύλη κατασκευής είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 
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Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν μονομπλόκ χύτευση, με έκχυση πλαστικού υπό πίεση από πρωτογενές 
πολυαιθυλένιο, που να διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή ιδιοτήτων σε όλα τα σημεία του κάδου. 

Θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα κατά την χύτευση, στο καπάκι, το λογότυπο του εργοστασίου κατασκευής. 
Οι κάδοι θα είναι πρόσφατης παραγωγής, μεγάλης αντοχής, εύχρηστοι και θα πληρούν τους Ευρωπαϊκούς 

κανόνες εργονομίας και ασφάλειας. Θα ανταποκρίνονται στην Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ840-1/5/6 και ΕΝ840-2/5/6και 
αφορούν σχήμα διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους κατά DIN 30740. 

Όλα τα επιμέρους τμήματα του κάδου (κυρίως σώμα , καπάκι κ.λπ. είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας που περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπεριώδεις ακτίνες. Θα είναι 
πρωτογενές υλικό με απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, χημικές αντιδράσεις 
κ.λπ. 

Για το ότι το υλικό είναι πρωτογενές, θα πρέπει να υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση της 
κατασκευάστριας εταιρίας, όπου θα δηλώνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο πρωτογενή υλικά και όχι 
ανακυκλώσιμα, και πως αυτό θα μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για του λόγου το αληθές. Επίσης να 
παρέχονται πιστοποιητικά και αναλύσεις της προμηθεύτριας εταιρίας πολυαιθυλενίου του εκάστοτε κατασκευαστή 
κάδων απορριμμάτων. Οι προσφορές που δεν θα πληρούν τους όρους της παραγράφου αυτής θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 
1. Το κυρίως σώμα. 
α. Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς 

αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και 
την πλήρη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την στρέψη του από τον μηχανισμό ανύψωσης. 

β. Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος, θα πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο κατά 
την χύτευση, περιφερειακό πλαίσιο σχήματος "Π", με πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδου νερών 
της βροχής εντός των κάδων. 

γ. Για την ανύψωση και ανατροπή, στους κάδους, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί κατά την χύτευση, ειδική 
υποδοχή σχήματος κτένας με νευρώσεις, κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου, σύμφωνα με τα κατά ΕN 840-
1/5/6 προβλεπόμενα. 

 
2. Το καπάκι. 
α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει 

προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβής / λαβής στην εμπρόσθια πλευρά του καπακιού. 
β. Θα συνδέεται με το κυρίως σώμα, μέσω κατάλληλων πείρων, που εδράζεται στην επάνω πίσω πλευρά των 

κάδων. 
γ. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως 
ανοικτό. 

δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, θα 
επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην 
αρχική του θέση κλειστό.  

 
3. Τροχοί - Ανάρτηση 
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει: 
α. Να είναι βαρέως τύπου, διαμέτρου 200 mm και ικανής αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 100 kgr ο κάθε ένας. 
β. Να φέρουν, πλαστική ζάντα και συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση των κάδων. 
γ. Να ασφαλίζουν και να περιστρέφονται σε σταθερό άξονα, από επεξεργασμένο και μη οξειδούμενο ατσάλι. 
  
4. Διαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη 
α. Οι διαστάσεις συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά 

πρότυπα κατά ΕΝ 840-1/5/6. 
β. Tο βάρος του κενού κάδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 kgr. 
γ. To ωφέλιμο φορτίο του κάδου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 96 kgr.  

Οι διαστάσεις του κάδου θα είναι περίπου οι ακόλουθες: 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ: 730 mm. 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ: 580 mm. 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ: 1070 mm. 
 
E Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 
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(που θα συνοδεύει την προσφορά όλων των τύπων κάδων) 
 

1. Συνολικό μήκος. 
2. Συνολικό πλάτος. 
3. Συνολικό ύψος. 
4. Απόσταση κάτω άκρου από το έδαφος. 
5. Απόσταση μεταξύ κέντρων μπροστινών και πίσω τροχών. 
6. Χωρητικότητα κάδου. 
7. Ωφέλιμο φορτίο κάδου. 
8. Διάμετρος τροχών. 
9. Υλικό κατασκευής κάδου. 
10. Βάρος αντοχής τροχού. 
11. Βάρος κενού κάδου. 
12. Ατομικό Ποδόφρενο τροχών (για κάδους 1100lt και 770lt). 

 Από τον προμηθευτή θα πρέπει να υποβληθούν απαντήσεις σε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο για τους 
κάδους των 240, 360, 770 και 1100 lt. Στην προσφορά θα υπάρχει πλήρη περιγραφή των κάδων, καθώς και ότι άλλο 
στοιχείο κρίνει ο προμηθευτής ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη αξιολόγηση του κάδου από την επιτροπή. 

 
 

5.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ 1100 lt. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει 

προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβής / λαβής (τουλάχιστον δύο). Το καπάκι θα ανοίγει και με ποδομοχλό 
στιβαρής κατασκευής που η τοποθέτηση του θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ανοίγονται οπές στον πυθμένα 
του κάδου. Θα ταιριάζει απόλυτα για τους κάδους 1100 lt για τους οποίους προορίζονται. 

β. Θα συνδέεται με το κυρίως σώμα, μέσω κατάλληλων πείρων, που εδράζεται στην επάνω πίσω πλευρά των 
κάδων. 

γ. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως 
ανοικτό. 

δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, θα 
επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην 
αρχική του θέση κλειστό.  

ε. Το κάθε καπάκι θα συνοδεύεται από του απαραίτητους  πείρους /πείρο σύνδεσης  με το σώμα του κάδου.   
 
 

6.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ 770 lt. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει 

προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβής / λαβής (τουλάχιστον δύο). Το καπάκι θα ανοίγει και με ποδομοχλό 
στιβαρής κατασκευής που η τοποθέτηση του θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ανοίγονται οπές στον πυθμένα 
του κάδου. Θα ταιριάζει απόλυτα για τους κάδους 770 lt για τους οποίους προορίζονται. 

β. Θα συνδέεται με το κυρίως σώμα, μέσω κατάλληλων πείρων, που εδράζεται στην επάνω πίσω πλευρά των 
κάδων. 

γ. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως 
ανοικτό. 

δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, θα 
επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην 
αρχική του θέση κλειστό.  

ε. Το κάθε καπάκι θα συνοδεύεται από του απαραίτητους  πείρους /πείρο σύνδεσης  με το σώμα του κάδου.   
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7.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 360 lt. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει 

προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβής / λαβής στην εμπρόσθια πλευρά του καπακιού. Θα ταιριάζει απόλυτα για 
τους κάδους 360 lt για τους οποίους προορίζονται. 

β. Θα συνδέεται με το κυρίως σώμα, μέσω κατάλληλων πείρων, που εδράζεται στην επάνω πίσω πλευρά των 
κάδων. 

γ. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως 
ανοικτό. 

δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, θα 
επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην 
αρχική του θέση κλειστό.  

ε. Το κάθε καπάκι θα συνοδεύεται από του απαραίτητους  πείρους /πείρο σύνδεσης  με το σώμα του κάδου.   
 
 
 

8.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 240 lt. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
α. Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιμένο. Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει 

προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβής / λαβής στην εμπρόσθια πλευρά του καπακιού. Θα ταιριάζει απόλυτα για 
τους κάδους 240 lt για τους οποίους προορίζονται. 

β. Θα συνδέεται με το κυρίως σώμα, μέσω κατάλληλων πείρων, που εδράζεται στην επάνω πίσω πλευρά των 
κάδων. 

γ. Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως 
ανοικτό. 

δ. Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού, θα 
επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του και κατά την επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην 
αρχική του θέση κλειστό.  

ε. Το κάθε καπάκι θα συνοδεύεται από του απαραίτητους  πείρους /πείρο σύνδεσης  με το σώμα του κάδου.   
 
 
 

9.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ 1100 lt ΚΑΙ 770 lt. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Το πλήρες σύστημα (σετ) του ποδομοχλού θα είναι κατασκευασμένο από  γαλβανισμένο χάλυβα. Επί ποινή 

αποκλεισμού, θα μπορεί να στηριχθεί στις  βάσεις των τροχών και σε καμία περίπτωση στο σώμα του κάδου, για 
αποφυγή διάτρησης του σώματος και μείωσης της στεγανότητας και της αντοχής του. 

Θα αποτελείται απ’  όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα όπως, κυρίως ποδομοχλό (σχήματος «Π»), ζεύγος λαμών 
ανύψωσης καπακιού, βάσεις σύνδεσης με το δάπεδο του κάδου, ζεύγος πλαστικών ροδελών κύλισης (για τα άνω άκρα 
των λαμών και για επαφή με την εσωτερική επιφάνεια του καπακιού, έτσι ώστε η μεταλλική λάμα να μην έρχεται σε 
απ’ ευθείας επαφή με το καπάκι με κίνδυνο διάτρησης του λόγω μακροχρόνιας χρήσης). 

 
 

10.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΕΙΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΣΕΤ) ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ 1100 lt. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ζεύγος πείρων ανάρτησης (αριστερός – δεξιός) με βάση και εσωτερική μεταλλική επένδυση (σετ). Θα πρέπει να 
μπορούν να εφαρμόσουν πάνω στις πλευρικές ενισχυτικές επιφάνειες των τετράτροχων κάδων και περίπου στο 
κέντρο τους, ακλόνητα στερεωμένοι δύο (ζεύγος) κυλινδροειδείς πείροι ανάρτησης (αριστερός – δεξιός), μήκους 50 
mm περίπου έκαστος και διαμέτρου 40 mm περίπου. Για λόγους ασφαλέστερης ανάρτησης, καλύτερης 
στιβαρότητας, μεγαλύτερης αντοχής της σύνδεσης και καλύτερης ευστάθειας των κάδων κατά την ανύψωση τους, 



19 

 

οι πείροι εφάπτονται στο σώμα των κάδων μέσω μεγάλης επιφανείας (βάσης) μήκους τουλάχιστον 10 cm. Επίσης, 
οι πείροι για τους κάδους των 1100 lt θα φέρουν στο εσωτερικό τους (καθ’ όλο περίπου το μήκος τους) μεταλλική 
κυλινδρική επένδυση. 

 
 

11.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΕΙΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΣΕΤ) ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ 770 lt. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ζεύγος πείρων ανάρτησης (αριστερός – δεξιός) με βάση και εσωτερική μεταλλική επένδυση (σετ). Θα πρέπει 

να μπορούν να εφαρμόσουν πάνω στις πλευρικές ενισχυτικές επιφάνειες των τετράτροχων κάδων και περίπου στο 
κέντρο τους, ακλόνητα στερεωμένοι δύο (ζεύγος) κυλινδροειδείς πείροι ανάρτησης (αριστερός – δεξιός), μήκους 50 
mm περίπου έκαστος και διαμέτρου 40 mm περίπου. Για λόγους ασφαλέστερης ανάρτησης, καλύτερης 
στιβαρότητας, μεγαλύτερης αντοχής της σύνδεσης και καλύτερης ευστάθειας των κάδων κατά την ανύψωση τους, 
οι πείροι εφάπτονται στο σώμα των κάδων μέσω μεγάλης επιφανείας (βάσης) μήκους τουλάχιστον 10 cm. Επίσης, 
είναι επιθυμητό, οι πείροι να φέρουν στο εσωτερικό τους (καθ’ όλο περίπου το μήκος τους) μεταλλική κυλινδρική 
επένδυση. 

 
 

12.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ 1100 lt ΚΑΙ 770 lt. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
α. Θα είναι αυτοπηδαλιοχούμενος ανεξάρτητα. 
β. Ο κάθε τροχός θα αποτελείται από: 
1) Μεταλλική πλάκα που συνδέει τον τροχό με τη βάση του και κατ’ επέκταση με το σώμα του κάδου. 
2) Από δίχαλο ανάρτησης που συνδέεται με ένσφαιρο τριβέα με την μεταλλική πλάκα και δίνει δυνατότητα 

περιστροφής του τροχού κατά 360 μοίρες, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τον κάδο ευέλικτο σε περίπτωση που 
χρειαστεί να μετακινηθεί σε στενούς χώρους.  

Ο ένσφαιρος τριβέας κάθε τροχού θα είναι κλειστού τύπου σφραγιστός από το εργοστάσιο κατασκευής του, 
με δικό του γράσο και δεν απαιτείται γρασάρισμα σε όλη τη χρονική διάρκεια της ζωής του τροχού. 

3) Από ζάντα και συμπαγές ελαστικό με διάμετρο 200 χιλ. και δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών. 
Όλα τα ανωτέρω μέρη θα είναι γαλβανισμένα. 
γ. Κάθε τροχός θα έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί δύο κινήσεις μία στον οριζόντιο κάθετο άξονα του 

εκτός της περιστροφής των 360 μοιρών. 
ε. οι τροχοί θα φέρουν επιπλέον και ατομικό ποδόφρενο για την ακινητοποίηση των κάδων. 
 
 

13.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΕΣ 360 lt ΚΑΙ 240 lt. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει: 
α. Να είναι βαρέως τύπου, διαμέτρου 200 mm και ικανής αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 100 kgr ο κάθε ένας. 
β. Να φέρουν, πλαστική ζάντα και συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση των κάδων. 
γ. Να ασφαλίζουν και να περιστρέφονται σε σταθερό άξονα, από επεξεργασμένο και μη οξειδούμενο ατσάλι. 
 
 

 
  Μυτιλήνη 28 / 01 / 2015 
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΤΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32 /2015 
                                                                  
 
                                                                       ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων / απορριμματοδέκτες / ανταλλακτικά κάδων 

απορριμμάτων, ως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της προσφοράς: 

 

Κάδος περίπου των 1100 lt __________________________________________________________________ €. 

Κάδος περίπου των 770 lt __________________________________________________________________ €. 

Απορριμματοδέκτες περίπου των 360 lt ________________________________________________________ €. 

Απορριμματοδέκτες περίπου των 240 lt ________________________________________________________ €. 

Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο των 1100 lt ______________________________________________________ €. 

Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο των   770 lt ____________________________________________________ €. 

Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο των   360 lt ____________________________________________________ €. 

Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο των   240 lt ____________________________________________________ €. 

Ανταλλακτικός Ποδομοχλός για κάδο 1100 lt και 770 lt____________________________________________ €. 

Ανταλλακτικό Ζεύγος Πείρων Ανάρτησης (σετ)  για κάδο 1100 lt _____________________________________ €. 

Ανταλλακτικό Ζεύγος Πείρων Ανάρτησης (σετ)  για κάδο 770 lt______________________________________ €. 

Ανταλλακτικός Τροχός (τεμ) με ατομικό ποδόφρενο για κάδο 1100 lt και 770 lt_________________________ €. 

Ανταλλακτικός Τροχός (τεμ) για κάδο 360 lt και 240 lt______________________________________________ €. 

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

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των κάδων και των ανταλλακτικών κάδων καινούργιων και 

έτοιμων για χρήση, ελεύθερων στον Δήμο Λέσβου. 

Χρόνος Παράδοσης: Το προσφερόμενο προϊόν θα παραδοθεί από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε 

____________________________ ημερολογιακές ημέρες. 

 

 

 

Χρονική Εγγύηση: ___________________________________ 

Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 

διακήρυξη της δημοπρασίας. 

Λοιπές παρατηρήσεις:  

 

 

                                                                    Μυτιλήνη _________________ 
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                                                                             Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32  /2015  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Τίτλος προσφέροντος _____________________________________________________________ 

Διεύθυνση προσφέροντος _____________________________________________________________ 

 

Για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων/ απορριμματοδεκτών και των ανταλλακτικών κάδων 

απορριμμάτων, καινούργιων για τις ανάγκες τoυ Δήμου Λέσβου, όπως περιγράφεται στα συνημμένα τεύχη. 

 

1. Τιμή κάδου απαλλαγμένη από Φ.Π.Α. και λοιπές επιβαρύνσεις. 

Κάδοι των 1100 lt τεμ. 130 Χ  ________ = ____________. 

Κάδοι των 770 lt τεμ. 376 Χ  ________ = ____________. 

Απορριμματοδέκτες των 360 lt τεμ. 70 Χ  ________ = ____________. 

Απορριμματοδέκτες των 240 lt τεμ. 210 Χ  ________ = ____________. 

Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο των 1100 lt τεμ. 5 Χ  ________ = ____________. 

Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο των   770 lt τεμ.  4 Χ  ________ = ____________. 

Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο των   360 lt τεμ. 10 Χ  ________ = ____________. 

Ανταλλακτικό Καπάκι για κάδο των   240 lt τεμ. 10 Χ  ________ = ____________. 

Ανταλλακτικός Ποδομοχλός για κάδο 1100 lt και 770 lt τεμ. 10 Χ  ________ = _____________. 

Ανταλλακτικό Ζεύγος Πείρων Ανάρτησης για κάδο 1100 lt σετ. 10 Χ  ________ = ____________. 

Ανταλλακτικό Ζεύγος Πείρων Ανάρτησης για κάδο 770 lt σετ. 14 Χ  ________ = ____________. 

Ανταλλακτικός Τροχός με ατομικό ποδόφρενο για κάδο 1100 lt και 770 lt τεμ. 10 Χ  _______ = _________. 

Ανταλλακτικός Τροχός για κάδο 360 lt και 240 lt τεμ. 10 Χ  ________ = ____________. 

 

2. Φ.Π.Α. προσφοράς          _______________________ 

3. Λοιπές επιβαρύνσεις        ______________________ 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για την παράδοση των κάδων απορριμμάτων / απορριμματοδεκτών και ανταλλακτικών 

κάδων απορριμμάτων καινούργιων έτοιμων για λειτουργία, στη Μυτιλήνη ______________________ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

Μυτιλήνη _______________________ 

Ο 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 


