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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ   

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 

  

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η   

Με την παρούσα Μελέτη προϋπολογισμού 21.985,20 ευρώ μαζί με τον αναλογούντα 

Φ.Π.Α. (24%), προβλέπεται η προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών 

του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. Συγκεκριμένα η συνολική προμήθεια αποτελείται από 20 

μεταλλικούς κάδους, με πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, από 45 μεταλλικούς 

κάδους, με πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 770 λίτρων και από 22 πλαστικούς κάδους, 

χωρητικότητας 240 λίτρων. 

Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών των κάδων πραγματοποιείται στο 

αντίστοιχο τεύχος της παρούσας. Στην τιμή του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση - μεταφορά και παράδοση των κάδων σε χώρο που θα 

υποδειχθεί από το Δήμο, ενός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η προμήθεια  θα χρηματοδοτηθεί από  Δημοτικούς Πόρους  που είναι εγγεγραμμένοι στον 

Προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2020. Η συνολική δαπάνη βαρύνει  τον 

Κ.Α.20.7135.01 του Προϋπολογισμού . 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 άρθρο 118.   

 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

      Χρυσό 05-03-2020                                    Χρυσό  05-03-2020                             

          Ο Προϊστάμενος  

     Τεχνικής Υπηρεσίας  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

   

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠ.-ΠΕΡ.&ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ    

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

 

                        
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

CPV  34928480-6 
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Δαπάνη 

Μερική Ολική 

Α 
Μεταλλικός τροχήλατος κάδος 
απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι, 
χωρητικότητας 1.100 lt κατά ΕΝ 840 

ΤΕΜ 20 280,00 5.600,00 

  Β 
Μεταλλικός τροχήλατος κάδος 
απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι, 
χωρητικότητας 770 lt κατά ΕΝ 840 

ΤΕΜ 45 250,00 11.250,00 

Γ 
Πλαστικός τροχήλατος κάδος 
απορριμμάτων, χωρητικότητας 240 lt κατά 
ΕΝ 840 

ΤΕΜ 22 40,00 880,00 

  Σύνολο ομάδων 17.730,00 

  Φ.Π.Α  24% 4.255,20 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.985,20 

       

 

 

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

      Χρυσό 05-03-2020                                    Χρυσό  05-03-2020                             

          Ο Προϊστάμενος  

     Τεχνικής Υπηρεσίας  

        

  

 

 

 

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ                                  ΧΡ. ΜΕΛΛΙΟΥ 

      Πολιτικός  Μηχανικός                                        Οικονομολόγος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια υλικών είναι δεσμευτικά για 

τον προμηθευτή και έχουν ως παρακάτω:      

Όλα τα υλικά,  θα πρέπει να είναι ποιοτικά άριστα, ασφαλή και κατάλληλα για την χρήση 

τους από το προσωπικό του Δήμου κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων που αυτό εκτελεί.  

Οι τροχήλατοι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που 

χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων 

και κτένας. 

Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα 

τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην 

Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το 

ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

    

ΟΜΑΔΑ Α:    ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ    

                    ΚΑΠΑΚΙ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 LT ΚΑΤΑ ΕΝ 840 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές Απαιτήσεις 

1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι 
απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι 
και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου 
εννιαμήνου) 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για 
ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, 
εμπορικών και βιομηχανικών 
απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

1.3 Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του 
(παροχή σχετικής βεβαίωσης) 

ΝΑΙ   

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και 
αναφλέξεις / πυρπολήσεις (να γίνει 
σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1.5 Δυνατότητα ανακύκλωσης κάδου στο 

τέλος της ωφέλιμης ζωής του 
ΝΑΙ   

1.6 Πρωτότυπα τεχνικά 
φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), 
στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή 
στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι 
εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, 
όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτών 

ΝΑΙ   

2 
Κάδος (Κύριο Σώμα) 

2.1 Χωρητικότητα σε σκουπίδια >  1045 lt   
2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να 

μην καταστρέφονται εύκολα από 
μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή 
χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, 
σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα 
(να γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   

2.3 Κυρίως Σώμα    
2.3.1 
 

Το κυρίως σώμα των κάδων  
(συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) 
να είναι από υψηλής ποιότητας 
χαλυβδόφυλλα ή αλουμινόφυλλα και να 
φέρει ειδικές ενισχύσεις / πρεσαριστές 
νευρώσεις, ώστε να αποφεύγεται η 
παραμόρφωση των τοιχωμάτων του 
κατά τη χρήση 

ΝΑΙ   

2.3.2 Να έχουν κωνική μορφή (σχήμα 
κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω 
συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να 
διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή 
σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής 
τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη 
εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με 
ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από 
τον μηχανισμό ανύψωσης 

ΝΑΙ   

2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού 
υπερυψωμένου χείλους, για την 
αποφυγή εισόδου νερών της βροχής 
εντός των κάδων 

ΝΑΙ   

2.3.4 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο 
επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε 
κατάλληλα διαμορφωμένο 
περιφερειακά πλαίσιο με 
στρογγυλεμένες γωνίες 

ΝΑΙ   

2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από 
χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

mm (σώμα) και 2 mm (πυθμένας) με 
πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση 
κατά DIN 50976 μετά την πλήρη 
συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των 
μεταλλικών μερών (για αντιδιαβρωτική 
προστασία και λεία το δυνατό 
επιφάνεια), σε πλήρες μπάνιο 
εγγυημένης καθαριότητας 99,95% σε 
ακατέργαστο ψευδάργυρο  

2.3.6 Το πάχος γαλβανίσματος δεν πρέπει να 
είναι μικρότερο των εβδομήντα μικρών 
(70 μm) ή 500 gr/m2 σε οποιοδήποτε 
σημείο του κάδου 

ΝΑΙ   

2.3.7 Να δοθεί πιστοποιητικό επιθεώρησης 
πρόσφυσης στρώματος ψευδαργύρου 
που να  καλύπτει τις προδιαγραφές  ISO 
1461, ASTM A-123, ASTM 153, DIN 
50928, DIN 50976, BS729 

ΝΑΙ   

2.3.8 Να έχει διπλό εσωτερικό τοίχωμα κατά 
το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου 
σύμφωνα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 840 στην 
νεότερη ισχύουσα έκδοση του 

ΝΑΙ   

2.3.9 Οι συγκολλήσεις των 
χαλυβδοελασμάτων να είναι συνεχείς 
και στεγανές 

ΝΑΙ   

2.3.10 Οι συγκολλήσεις να είναι εσωτερικά του 
κάδου 

ΝΑΙ   

2.3.11 Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η 
ισχυρή αντοχή του κάδου και των 
συγκολλήσεων σε υγρά και οξέα 
απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές 
συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV)   

ΝΑΙ   

2.3.12 Το σώμα να έχει στις γωνίες 
κατάλληλους προφυλακτήρες για 
προστασία από πρόσκρουση οχημάτων 

ΝΑΙ   

2.3.13 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου 
ζέβρας μήκους 40 cm σε κάθε γωνία 
περιμετρικά του κάδου (έτσι ώστε να 
είναι ορατός τη νύχτα) 

ΝΑΙ   

2.3.14 Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να 
προβλέπεται οπή αποχέτευσης, 
διαμέτρου τουλάχιστον Ø 40 χιλιοστών, 
για την άνετη εκροή υγρών, κατά το 
πλύσιμο των κάδων 

ΝΑΙ   

2.3.15 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα 
το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή 
στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να 
στεγανοποιεί τον πυθμένα, 
αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να 
διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο 

2.3.16 Ικανός αριθμός χαλύβδινων, στιβαρής 
κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο 
και ασφαλή χειρισμό του κάδου 

> 4   

2.3.17 Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του 
σώματος με ηλεκτροστατική βαφή τύπου 
RAL σε χρώμα που θα καθοριστεί από 
τον Αγοραστή (αποδεκτά είναι και τα 
σφυρήλατα χρώματα) 

ΝΑΙ   

2.3.18 Στην πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, 
λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς 
εμβαδού  κατάλληλη για την 
τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και 
στοιχείων ιδιοκτησίας 

ΝΑΙ   

2.3.19 Μεταλλική πινακίδα ή τοποθέτηση πάνω 
στον κάδο αυτοκόλλητου PVC με τον 
οίκο κατασκευής, ημερομηνία, αύξοντα 
αριθμό, νόρμα που ανταποκρίνεται ο 
κάδος, ωφέλιμο φορτίο κάδου 
εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο 
εκφρασμένο σε lt καθώς και τα στοιχεία 
του Αγοραστή 

ΝΑΙ   

2.3.20 Μεταλλικός στιβαρός ποδομοχλός 
ικανού μήκους και κατάλληλης 
απόστασης από το έδαφος για το εύκολο 
άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς 
την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος 
βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το 
πεζοδρόμιο) 

ΝΑΙ   

2.3.21 Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη 
υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   

2.4 Ανάρτηση κάδου    
2.4.1 Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι 

κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα 
πλευρικά τοιχώματα δύο ισχυρούς 
μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από 

σωλήνα βαρέως τύπου, διαμέτρου  40 

 2 χιλιοστών, πάχους τουλάχιστον 4 
χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών, 
πρόσθετες ειδικές χειρολαβές 
ανάρτησης, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του 

2   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
2.4.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για 

ανύψωση και περιστροφή φορτίου 
> 400 kg   

2.4.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των 
πείρων ανάρτησης χωρίς συγκόλληση 

Επιθυμητό   

2.4.4 Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και 
ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό 
τύπου χτένας (DIN 30700), τύπου 
βραχιόνων (περιστροφέα) και τύπου 
χειρολαβής 

ΝΑΙ   

2.5 Τροχοί    
2.5.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από 

συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm 
και με ικανότητα περιστροφής 360° με 
μεταλλική ζάντα  

ΝΑΙ   

2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου 
ο καθένας 

> 200 kg   

2.5.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες 
εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες 
ανάρτησης και η ενσωμάτωση να 
επιτυγχάνεται με τέσσερις (4) 
ανοξείδωτους κοχλίες με τα αντίστοιχα 
περικόχλια  ασφαλείας 

ΝΑΙ   

2.5.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο 
μπροστινούς τροχούς για την εύκολη 
ακινητοποίηση του κάδου 

ΝΑΙ   

2.5.5 Να φέρουν κεντρικό σύστημα πέδησης, 
που θα επενεργεί στους δύο εμπρός, 
κατά μήκος του κάδου τροχούς και θα 
χειρίζεται με ποδομοχλό, η δε κλειδαριά, 
μαζί με το κλειδί της, να είναι μεταλλική, 
κατά DIN 22.417 (ή ισοδύναμο), και να 
βρίσκεται, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του, 
στην εμπρός δεξιά πλευρά του κάδου 

Επιθυμητό   

2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι 
κατάλληλες για μηχανική 
αυτοματοποιημένη αποκομιδή 
απορριμμάτων για όλους τους τύπους 
των απορριμματοφόρων οχημάτων (και 
πλυντηρίων κάδων) 

ΝΑΙ   

2.7 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους 
τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού 
οίκου τους 

ΝΑΙ   

3 
Καπάκι Κάδου 

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό επίπεδο 
καπάκι, με διπλό τοίχωμα, που του 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

προσδίδει ανθεκτικότητα 
3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), 

ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της 
βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη 
αντοχή 

ΝΑΙ   

3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο 

ΝΑΙ   

3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα > 2   
3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του 

παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική 
παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), 
σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να 
μην επηρεάζεται από υπεριώδη 
ακτινοβολία 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

3.8 Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι 
τύπου RAL σε χρώμα που θα καθοριστεί 
από τον Αγοραστή 

ΝΑΙ   

3.9 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο 
χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί 
στην α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί 

ΝΑΙ   

3.10 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή 
διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για 
προστασία των χεριών, καθώς και για να 
μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή 
τρωκτικά ή έντομα 

ΝΑΙ   

3.11 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν 
ευανάγνωστα τα στοιχεία του 
κατασκευαστικού οίκου του και το έτος 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

4 
Πιστοποιητικά 

4.1 

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
από αναγνωρισμένο οργανισμό της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική 
γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής  

4.1.1 

O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή 
ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν 
κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, 
πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των 
επί μέρους τμημάτων, όπως το μεταλλικό 
σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι 
πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 
ή ισοδύναμο αυτού 

ΝΑΙ   

4.1.2 

Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό 
υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο 
τον κάδο 

ΝΑΙ   

4.1.3 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων 
κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού 

ΝΑΙ   

4.1.4 

Πιστοποιητικά ποιότητας 
ηλεκτροσυγκολλητών 

ΝΑΙ   

4.1.5 

Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι 
σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας 
θορύβου ΕΚ/2000/14 

ΝΑΙ   

5 
Βάρη 

5.1 Βάρος κενού κάδου 
< 130kg   

5.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου 
> 440kg   

6 
Δείγμα 

6.1 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα 
λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε 
προσφερόμενου είδους καθώς και η 
συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον 
απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή 
τον Αγοραστή, εντός 10 ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίησή τους οι 
διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα 
των προσφερομένων κάδων 

ΝΑΙ   

7 
Εγγύηση 
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
7.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να 

δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής 
εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των 
εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής των κάδων): 

ΝΑΙ   

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον 
πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι 
ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 
οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και 
να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό)  

> 2 έτη   

7.1.2 Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να 
αποκαθίστανται στην έδρα του 
Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό 
σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή 
μεταφερόμενοι οι κάδοι με έξοδα της 
Προμηθεύτριας εταιρείας 

ΝΑΙ   

7.1.3 Εγγύηση κατασκευής και παροχής 
ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις / 
βεβαιώσεις από βασικούς 
κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) 

> 10 έτη   

7.1.4 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων 
κάθε φορά ανταλλακτικών  (υπεύθυνη 
δήλωση από τον Προμηθευτή) 

< 10 
ημέρες 

  

7.1.5 Διάρκεια που δεσμεύεται και 
αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την 
προμήθεια ανταλλακτικών στον 
Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση) 

ΝΑΙ   

7.1.6 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση 
περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 
πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 

ΝΑΙ   

7..1.7 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να 
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή 
ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική 
προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό 

ΝΑΙ   

7.2 Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα 
εικονογραφημένο, το δυνατόν, 
τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή. Ο 
τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

περίπτωση έκδοσης νέου 
7.3 Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης 

στον παραπάνω τιμοκατάλογο 
> 25%   

8 
Χρόνος παράδοσης 

8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων < 30 
ημέρες 

  

8.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει 
στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ   

9 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

9.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του 
Διαγωνισμού (ή της Συμφωνίας Πλαίσιο) 
ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις 
(π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, 
κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται 
να παραδίδει κάδους με τεχνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία να 
συμμορφώνονται με αυτές. Γενικά, σε 
όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ή της 
Συμφωνίας Πλαίσιο) οι προς παράδοση 
κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση 
με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και 
Κοινοτική Νομοθεσία. Να δοθεί σχετική 
υπεύθυνη δήλωση 

NAI   

9.2 Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ή 
της Συμφωνίας Πλαίσιο)είναι αποδεκτή 
οποιαδήποτε αντικατάσταση του 
προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού 
/ εξαρτημάτων  των κάδων με αντίστοιχα 
ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών 
χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί 
τεχνικά επιβεβλημένη αποκλειστικά και 
μόνο λόγω μη διαθεσιμότητας των 
αντίστοιχων προσφερομένων. Στην 
περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι 
τεχνικές προδιαγραφές του νέου 
εξοπλισμού / εξαρτημάτων είναι 
ισοδύναμες  ή καλύτερες των 
προσφερομένων 

ΝΑΙ   
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ΟΜΑΔΑ Β:    ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ    

                    ΚΑΠΑΚΙ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 770 LT ΚΑΤΑ ΕΝ 840 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές Απαιτήσεις 

1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι 
απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι 
και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου 
εννιαμήνου) 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για 
ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, 
εμπορικών και βιομηχανικών 
απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

1.3 Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του 
(παροχή σχετικής βεβαίωσης) 

ΝΑΙ   

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και 
αναφλέξεις / πυρπολήσεις (να γίνει 
σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   

1.5 Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου 
στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του 

ΝΑΙ   

1.6 Πρωτότυπα τεχνικά 
φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), 
στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή 
στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι 
εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, 
όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτών 

ΝΑΙ   

2 
Κάδος (Κύριο Σώμα) 

2.1 Χωρητικότητα σε σκουπίδια >  730 lt   
2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να 

μην καταστρέφονται εύκολα από 
μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή 
χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, 
σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα 
(να γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   

2.3 Κυρίως Σώμα    
2.3.1 
 

Το κυρίως σώμα των κάδων  
(συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) 
να είναι από υψηλής ποιότητας 
χαλυβδόφυλλα ή αλουμινόφυλλα και να 
φέρει ειδικές ενισχύσεις / πρεσαριστές 
νευρώσεις, ώστε να αποφεύγεται η 
παραμόρφωση των τοιχωμάτων του 
κατά τη χρήση 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
2.3.2 Να έχουν κωνική μορφή (σχήμα 

κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω 
συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να 
διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή 
σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής 
τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη 
εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με 
ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από 
τον μηχανισμό ανύψωσης 

ΝΑΙ   

2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού 
υπερυψωμένου χείλους, για την 
αποφυγή εισόδου νερών της βροχής 
εντός των κάδων 

ΝΑΙ   

2.3.4 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο 
επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε 
κατάλληλα διαμορφωμένο 
περιφερειακά πλαίσιο με 
στρογγυλεμένες γωνίες 

ΝΑΙ   

2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από 
χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 1,5 
mm (σώμα) και 2 mm (πυθμένας) με 
πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση 
κατά DIN 50976 μετά την πλήρη 
συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των 
μεταλλικών μερών (για αντιδιαβρωτική 
προστασία και λεία το δυνατό 
επιφάνεια), σε πλήρες μπάνιο 
εγγυημένης καθαριότητας 99,95% σε 
ακατέργαστο ψευδάργυρο  

ΝΑΙ   

2.3.6 Το πάχος γαλβανίσματος δεν πρέπει να 
είναι μικρότερο των εβδομήντα μικρών 
(70 μm) ή 500 gr/m2 σε οποιοδήποτε 
σημείο του κάδου 

ΝΑΙ   

2.3.7 Να δοθεί πιστοποιητικό επιθεώρησης 
πρόσφυσης στρώματος ψευδαργύρου 
που να  καλύπτει τις προδιαγραφές  ISO 
1461, ASTM A-123, ASTM 153, DIN 
50928, DIN 50976, BS729 

ΝΑΙ   

2.3.8 Να έχει διπλό εσωτερικό τοίχωμα κατά 
το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου 
σύμφωνα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 840 στην 
νεότερη ισχύουσα έκδοση του 

ΝΑΙ   

2.3.9 Οι συγκολλήσεις των 
χαλυβδοελασμάτων να είναι συνεχείς 
και στεγανές 

ΝΑΙ   

2.3.10 Οι συγκολλήσεις να είναι εσωτερικά του 
κάδου 

ΝΑΙ   
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2.3.11 Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η 

ισχυρή αντοχή του κάδου και των 
συγκολλήσεων σε υγρά και οξέα 
απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές 
συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV)   

ΝΑΙ   

2.3.12 Το σώμα να έχει στις γωνίες 
κατάλληλους προφυλακτήρες για 
προστασία από πρόσκρουση οχημάτων 

ΝΑΙ   

2.3.13 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου 
ζέβρας μήκους 40 cm σε κάθε γωνία 
περιμετρικά του κάδου (έτσι ώστε να 
είναι ορατός τη νύχτα) 

ΝΑΙ   

2.3.14 Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να 
προβλέπεται οπή αποχέτευσης, 
διαμέτρου τουλάχιστον Ø 40 χιλιοστών, 
για την άνετη εκροή υγρών, κατά το 
πλύσιμο των κάδων 

ΝΑΙ   

2.3.15 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα 
το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό 
δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή 
στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να 
στεγανοποιεί τον πυθμένα, 
αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να 
διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο 

ΝΑΙ   

2.3.16 Ικανός αριθμός χαλύβδινων, στιβαρής 
κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο 
και ασφαλή χειρισμό του κάδου 

> 4   

2.3.17 Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του 
σώματος με ηλεκτροστατική βαφή τύπου 
RAL σε χρώμα που θα καθοριστεί από 
τον Αγοραστή (αποδεκτά είναι και τα 
σφυρήλατα χρώματα) 

ΝΑΙ   

2.3.18 Στην πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, 
λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς 
εμβαδού  κατάλληλη για την 
τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και 
στοιχείων ιδιοκτησίας 

ΝΑΙ   

2.3.19 Μεταλλική πινακίδα ή τοποθέτηση πάνω 
στον κάδο αυτοκόλλητου PVC με τον 
οίκο κατασκευής, ημερομηνία, αύξοντα 
αριθμό, νόρμα που ανταποκρίνεται ο 
κάδος, ωφέλιμο φορτίο κάδου 
εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο 
εκφρασμένο σε lt καθώς και τα στοιχεία 
του Αγοραστή 

ΝΑΙ   

2.3.20 Μεταλλικός στιβαρός ποδομοχλός ΝΑΙ   
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ικανού μήκους και κατάλληλης 
απόστασης από το έδαφος για το εύκολο 
άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς 
την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος 
βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το 
πεζοδρόμιο) 

2.3.21 Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη 
υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   

2.4 Ανάρτηση κάδου    
2.4.1 Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι 

κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα 
πλευρικά τοιχώματα δύο ισχυρούς 
μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από 

σωλήνα βαρέως τύπου, διαμέτρου  40 

 2 χιλιοστών, πάχους τουλάχιστον 4 
χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών, 
πρόσθετες ειδικές χειρολαβές 
ανάρτησης, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του 

2   

2.4.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για 
ανύψωση και περιστροφή φορτίου 

> 400 kg   

2.4.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των 
πείρων ανάρτησης χωρίς συγκόλληση 

Επιθυμητό   

2.4.4 Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και 
ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό 
τύπου χτένας (DIN 30700), τύπου 
βραχιόνων (περιστροφέα) και τύπου 
χειρολαβής 

ΝΑΙ   

2.5 Τροχοί    
2.5.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από 

συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm 
και με ικανότητα περιστροφής 360° με 
μεταλλική ζάντα  

ΝΑΙ   

2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου 
ο καθένας 

> 200 kg   

2.5.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες 
εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες 
ανάρτησης και η ενσωμάτωση να 
επιτυγχάνεται με τέσσερις (4) 
ανοξείδωτους κοχλίες με τα αντίστοιχα 
περικόχλια  ασφαλείας 

ΝΑΙ   

2.5.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο 
μπροστινούς τροχούς για την εύκολη 
ακινητοποίηση του κάδου 

ΝΑΙ   

2.5.5 Να φέρουν κεντρικό σύστημα πέδησης, 
που θα επενεργεί στους δύο εμπρός, 

Επιθυμητό   
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κατά μήκος του κάδου τροχούς και θα 
χειρίζεται με ποδομοχλό, η δε κλειδαριά, 
μαζί με το κλειδί της, να είναι μεταλλική, 
κατά DIN 22.417 (ή ισοδύναμο), και να 
βρίσκεται, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του, 
στην εμπρός δεξιά πλευρά του κάδου 

2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι 
κατάλληλες για μηχανική 
αυτοματοποιημένη αποκομιδή 
απορριμμάτων για όλους τους τύπους 
των απορριμματοφόρων οχημάτων (και 
πλυντηρίων κάδων) 

ΝΑΙ   

2.7 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους 
τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού 
οίκου τους 

ΝΑΙ   

3 
Καπάκι Κάδου 

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό επίπεδο 
καπάκι, με διπλό τοίχωμα, που του 
προσδίδει ανθεκτικότητα 

ΝΑΙ   

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), 
ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της 
βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη 
αντοχή 

ΝΑΙ   

3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο 

ΝΑΙ   

3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα > 2   
3.5 Ο τρόπος κατασκευής του πρέπει να του 

παρέχει τη δυνατότητα να έχει ελαστική 
παραμόρφωση, να αντέχει σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.), 
σε υγρά και οξέα απορριμμάτων και να 
μην επηρεάζεται από υπεριώδη 
ακτινοβολία 

ΝΑΙ   

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

ΝΑΙ   

3.7 Κατά την ανατροπή των κάδων για την 
εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, 
το άνοιγμα του καπακιού πρέπει να 
επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος 
του, ενώ κατά την επιστροφή του στο 
έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην 

ΝΑΙ   
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αρχική του θέση κλειστό 
3.8 Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι 

τύπου RAL σε χρώμα που θα καθοριστεί 
από τον Αγοραστή 

ΝΑΙ   

3.9 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο 
χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί 
στην α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί 

ΝΑΙ   

3.10 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή 
διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για 
προστασία των χεριών, καθώς και για να 
μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή 
τρωκτικά ή έντομα 

ΝΑΙ   

3.11 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν 
ευανάγνωστα τα στοιχεία του 
κατασκευαστικού οίκου του και το έτος 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

4 
Πιστοποιητικά 

4.1 

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά 
από αναγνωρισμένο οργανισμό της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική 
γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής  

ΝΑΙ   

4.1.1 

O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή 
ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν 
κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, 
πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των 
επί μέρους τμημάτων, όπως το μεταλλικό 
σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι 
πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 
ή ισοδύναμο αυτού 

ΝΑΙ   

4.1.2 

Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό 
υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο 
τον κάδο 

ΝΑΙ   

4.1.3 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων 
κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού 

ΝΑΙ   

4.1.4 

Πιστοποιητικά ποιότητας 
ηλεκτροσυγκολλητών 

ΝΑΙ   

4.1.5 

Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι 
σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας 
θορύβου ΕΚ/2000/14 

ΝΑΙ   
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5 
Βάρη 

5.1 Βάρος κενού κάδου 
< 110kg   

5.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου 
> 300kg   

6 
Δείγμα 

6.1 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα 
λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε 
προσφερόμενου είδους καθώς και η 
συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον 
απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή 
τον Αγοραστή, εντός 10 ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίησή τους οι 
διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα 
των προσφερομένων κάδων 

ΝΑΙ   

7 
Εγγύηση 

7.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να 
δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής 
εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των 
εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής των κάδων): 

ΝΑΙ   

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον 
πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι 
ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 
οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και 
να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό)  

> 2 έτη   

7.1.2 Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να 
αποκαθίστανται στην έδρα του 
Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό 
σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή 
μεταφερόμενοι οι κάδοι με έξοδα της 
Προμηθεύτριας εταιρείας 

ΝΑΙ   

7.1.3 Εγγύηση κατασκευής και παροχής 
ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις / 
βεβαιώσεις από βασικούς 
κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) 

> 10 έτη   

7.1.4 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων < 10   
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κάθε φορά ανταλλακτικών  (υπεύθυνη 
δήλωση από τον Προμηθευτή) 

ημέρες 

7.1.5 Διάρκεια που δεσμεύεται και 
αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την 
προμήθεια ανταλλακτικών στον 
Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση) 

ΝΑΙ   

7.1.6 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση 
περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 
πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 

ΝΑΙ   

7..1.7 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να 
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή 
ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική 
προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό 

ΝΑΙ   

7.2 Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα 
εικονογραφημένο, το δυνατόν, 
τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή. Ο 
τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε 
περίπτωση έκδοσης νέου 

ΝΑΙ   

7.3 Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης 
στον παραπάνω τιμοκατάλογο 

> 25%   

8 
Χρόνος παράδοσης 

8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων <30 
ημέρες 

  

8.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει 
στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ   

9 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

9.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του 
Διαγωνισμού (ή της Συμφωνίας Πλαίσιο)  
ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις 
(π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, 
κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται 
να παραδίδει κάδους με τεχνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία να 
συμμορφώνονται με αυτές. Γενικά, σε 
όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ή της 
Συμφωνίας Πλαίσιο)  οι προς παράδοση 
κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση 
με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και 
Κοινοτική Νομοθεσία. Να δοθεί σχετική 
υπεύθυνη δήλωση 

NAI   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
9.2 Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ή 

της Συμφωνίας Πλαίσιο) είναι αποδεκτή 
οποιαδήποτε αντικατάσταση του 
προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού 
/ εξαρτημάτων  των κάδων με αντίστοιχα 
ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών 
χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί 
τεχνικά επιβεβλημένη αποκλειστικά και 
μόνο λόγω μη διαθεσιμότητας των 
αντίστοιχων προσφερομένων. Στην 
περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι 
τεχνικές προδιαγραφές του νέου 
εξοπλισμού / εξαρτημάτων είναι 
ισοδύναμες  ή καλύτερες των 
προσφερομένων 

ΝΑΙ   

 

ΟΜΑΔΑ Γ:    ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
240 LT ΚΑΤΑ ΕΝ 840 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 
Γενικές Απαιτήσεις 

1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι 
απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι 
και πρόσφατης κατασκευής (τελευταίου 
εννιαμήνου)  

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για 
ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, 
εμπορικών και βιομηχανικών 
απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

1.3 Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 840 στη νεότερη έκδοση του 
(παροχή σχετικής βεβαίωσης) 

ΝΑΙ   

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και 
αναφλέξεις / πυρπολήσεις (να γίνει 
σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   

1.5 Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου 
στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του 

ΝΑΙ   

1.6 Πρωτότυπα τεχνικά 
φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), 
στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή 
στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι 
εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, 
όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτών 

ΝΑΙ   
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2 
Κάδος (Κύριο Σώμα) 

2.1 Χωρητικότητα σε σκουπίδια >  225 lt   
2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να 

μην καταστρέφονται εύκολα από 
μηχανικές καταπονήσεις ή/και από κακή 
χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, 
σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα 
(να γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   

2.3 Κυρίως Σώμα    
2.3.1 
 

Το κυρίως σώμα των κάδων  
(συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) 
να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε να 
αποφεύγεται η παραμόρφωση των 
τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού 

ΝΑΙ   

2.3.2 Να έχουν μορφή που να διασφαλίζει τη 
μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι 
τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την 
πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα 
απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την 
ανατροπή τους από τον μηχανισμό 
ανύψωσης 

ΝΑΙ   

2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού 
υπερυψωμένου χείλους, για την 
αποφυγή εισόδου νερών της βροχής 
εντός των κάδων 

ΝΑΙ   

2.3.4 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο 
επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε 
κατάλληλα διαμορφωμένο 
περιφερειακά πλαίσιο με 
στρογγυλεμένες γωνίες 

ΝΑΙ   

2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από 
υψηλής ποιότητας πρωτογενές 
πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον 3 
mm (σώμα) και 4 mm (πυθμένας) 

ΝΑΙ   

2.3.6 Να έχει διπλό εσωτερικό τοίχωμα κατά 
το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου 

ΝΑΙ   

2.3.7 Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η 
ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα 
απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές 
συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV)  και το πώς 
ο τρόπος κατασκευής του παρέχει τη 
δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης  

ΝΑΙ   

2.3.8 Το σώμα να έχει στις γωνίες 
κατάλληλους προφυλακτήρες για 
προστασία από πρόσκρουση οχημάτων 

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
2.3.9 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου 

ζέβρας μήκους 40 cm σε κάθε γωνία 
περιμετρικά του κάδου (έτσι ώστε να 
είναι ορατός τη νύχτα) 

ΝΑΙ   

2.3.10 Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να 
προβλέπεται οπή αποχέτευσης, 
διαμέτρου τουλάχιστον Ø 40 χιλιοστών, 
για την άνετη εκροή υγρών, κατά το 
πλύσιμο των κάδων 

ΝΑΙ   

2.3.11 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα 
το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό 
δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή 
στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να 
στεγανοποιεί τον πυθμένα, 
αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να 
διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο 

ΝΑΙ   

2.3.12 Ικανός αριθμός στιβαρής κατασκευής 
χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή 
χειρισμό του κάδου 

> 2   

2.3.13 Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του 
σώματος με βαφή τύπου RAL σε 
χρώμα που θα καθοριστεί από τον 
Αγοραστή 

ΝΑΙ   

2.3.14 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο 
χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί 
στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί 

NAI   

2.3.15 Στην πρόσοψη να υπάρχει μία ενιαία, 
λεία και ανθεκτική επιφάνεια επαρκούς 
εμβαδού  κατάλληλη για την 
τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και 
στοιχείων ιδιοκτησίας 

ΝΑΙ   

2.3.16 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο 
αυτοκόλλητου PVC με τον οίκο 
κατασκευής, ημερομηνία, αύξοντα 
αριθμό, νόρμα που ανταποκρίνεται ο 
κάδος, ωφέλιμο φορτίο κάδου 
εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο 
εκφρασμένο σε lt καθώς και τα στοιχεία 
του Αγοραστή. Γίνονται δεκτοί και 
εναλλακτικοί ισοδύναμοι τρόποι 
αποτύπωσης των ανωτέρω στοιχείων 

ΝΑΙ   

2.3.17 Εφόσον το ζητήσει ο Αγοραστής (πριν 
από την υπογραφή της σύμβασης) να 
υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού 
μήκους και κατάλληλης απόστασης από 
το έδαφος για το εύκολο άνοιγμα του 
καπακιού με το πόδι χωρίς την 

ΝΑΙ   
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παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος 
βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το 
πεζοδρόμιο) 

2.3.18 Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη 
υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   

2.4 Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και 
ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό 
τύπου χτένας (DIN 30700) και τύπου 
χειρολαβής 

NAI   

2.5 Τροχοί    
2.5.1 Αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές 

ελαστικό διαμέτρου 200 mm 
ΝΑΙ   

2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου 
ο καθένας 

> 100 kg   

2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι 
κατάλληλες για μηχανική 
αυτοματοποιημένη αποκομιδή 
απορριμμάτων για όλους τους τύπους 
των απορριμματοφόρων οχημάτων (και 
πλυντηρίων κάδων) 

ΝΑΙ   

2.7 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους 
τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού 
οίκου τους 

ΝΑΙ   

3 
Καπάκι Κάδου 

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι 
που του προσδίδει ανθεκτικότητα (να 
γίνει σχετική αναφορά) 

ΝΑΙ   

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), 
ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της 
βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη 
αντοχή 

ΝΑΙ   

3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο 

ΝΑΙ   

3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα > 2   
3.5 Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η 

ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα 
απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές 
συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε 
υπεριώδη ακτινοβολία (UV)  και το πώς 
ο τρόπος κατασκευής του παρέχει τη 
δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης  

ΝΑΙ   

3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των 
κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη 
δυνατή προστασία του από μηχανικές 

ΝΑΙ   
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καταπονήσεις έστω και εάν αυτό 
παραμείνει τελείως ανοικτό 

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

ΝΑΙ   

3.8 Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι 
τύπου RAL σε χρώμα που θα καθοριστεί 
από τον Αγοραστή 

ΝΑΙ   

3.9 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο 
χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί 
στην α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί 

ΝΑΙ   

3.10 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή 
διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για 
προστασία των χεριών, καθώς και για να 
μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή 
τρωκτικά ή έντομα 

ΝΑΙ   

3.11 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν 
ευανάγνωστα τα στοιχεία του 
κατασκευαστικού οίκου του και το έτος 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

4 
Πιστοποιητικά 

4.1 

Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά 
από αναγνωρισμένο οργανισμό της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού στην Ελληνική 
γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής  

ΝΑΙ   

4.1.1 

O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή 
ισοδύναμο αυτού και αν ο ίδιος δεν 
κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, 
πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των 
επί μέρους τμημάτων να είναι 
πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 
ή ισοδύναμο αυτού 

ΝΑΙ   

4.1.2 

Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό 
υγιεινής και ασφάλειας εν ισχύ CE για όλο 
τον κάδο 

ΝΑΙ   

4.1.3 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων 
κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού 

ΝΑΙ   
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4.1.4 

Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι 
σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας 
θορύβου ΕΚ/2000/14 

ΝΑΙ   

5 
Βάρη 

5.1 Βάρος κενού κάδου 
< 20kg   

5.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου 
> 80kg   

6 
Δείγμα 

6.1 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα 
λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε 
προσφερόμενου είδους καθώς και η 
συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον 
απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή 
τον Αγοραστή, εντός 10 ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίησή τους οι 
διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα 
των προσφερομένων κάδων 

ΝΑΙ   

7 
Εγγύηση 

7.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να 
δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής 
εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των 
εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής των κάδων): 

ΝΑΙ   

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον 
πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι 
ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε 
οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και 
να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την 
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, 
μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό)  

> 2 έτη   

7.1.2 Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να 
αποκαθίστανται στην έδρα του 
Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό 
σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή 
μεταφερόμενοι οι κάδοι με έξοδα της 
Προμηθεύτριας εταιρείας 

ΝΑΙ   

7.1.3 Εγγύηση κατασκευής και παροχής > 10 έτη   
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ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις / 
βεβαιώσεις από βασικούς 
κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) 

7.1.4 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων 
κάθε φορά ανταλλακτικών  (υπεύθυνη 
δήλωση από τον Προμηθευτή) 

< 10 
ημέρες 

  

7.1.5 Διάρκεια που δεσμεύεται και 
αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την 
προμήθεια ανταλλακτικών στον 
Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση) 

ΝΑΙ   

7.1.6 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / 
αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός δύο (2) 
εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση 
περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το 
πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 

ΝΑΙ   

7..1.7 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να 
είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή 
ισοδύναμο αυτού και στην τεχνική 
προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό 

ΝΑΙ   

7.2 Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα 
εικονογραφημένο, το δυνατόν, 
τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή. Ο 
τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε 
περίπτωση έκδοσης νέου 

ΝΑΙ   

7.3 Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης 
στον παραπάνω τιμοκατάλογο 

> 25%   

8 
Χρόνος παράδοσης 

8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων < 30 
ημέρες 

  

8.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει 
στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να 
βαρύνουν τον Προμηθευτή 

ΝΑΙ   

9 
Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

9.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του 
Διαγωνισμού (ή της Συμφωνίας Πλαίσιο) 
ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις 
(π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, 
κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται 
να παραδίδει κάδους με τεχνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία να 
συμμορφώνονται με αυτές. Γενικά, σε 
όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ή της 
Συμφωνίας Πλαίσιο) οι προς παράδοση 

NAI   
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κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση 
με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και 
Κοινοτική Νομοθεσία. Να δοθεί σχετική 
υπεύθυνη δήλωση 

9.2 Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ή 
της Συμφωνίας Πλαίσιο) είναι αποδεκτή 
οποιαδήποτε αντικατάσταση του 
προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού 
/ εξαρτημάτων  των κάδων με αντίστοιχα 
ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών 
χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί 
τεχνικά επιβεβλημένη αποκλειστικά και 
μόνο λόγω μη διαθεσιμότητας των 
αντίστοιχων προσφερομένων. Στην 
περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι 
τεχνικές προδιαγραφές του νέου 
εξοπλισμού / εξαρτημάτων είναι 
ισοδύναμες  ή καλύτερες των 
προσφερομένων 

ΝΑΙ   

 
Οι κάδοι πρέπει επίσης να φέρουν επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, ανάγλυφες επιγραφές στις 
οποίες, κατ’ ελάχιστον θα αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 Το Πρότυπο EN 840, 

 Η σήμανση CE,  

 Η χρονολογία κατασκευής,  

 Ο κατασκευαστής, 

 Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα,  

 Το ωφέλιμο βάρος εκφρασμένο σε κιλά  

 

 

 
 

 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

      Χρυσό 05-03-2020                                    Χρυσό  05-03-2020                             

          Ο Προϊστάμενος  

     Τεχνικής Υπηρεσίας  

        

  

 

 

 

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ                                  ΧΡ. ΜΕΛΛΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1.       ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις: 

1. τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16)  

2. τις σχετικές διατάξεις Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», και 

ιδιαίτερα το άρθρο 209 

3. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

 

ΑΡΘΡΟ 2.       ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τα 

ελέγξει  εργαστηριακά με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ποιότητας υλικών. Η δαπάνη 

λήψεως δειγμάτων, μεταφοράς τους στο αρμόδιο εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει τον 

προμηθευτή. 

Αν τα υλικά αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα 

απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, κατά την εκτίμηση της 

επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των τιμών μονάδας και η προμήθεια δεν 

υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών μονάδας. 

Τα υλικά θα μεταφερθούν και θα παραδοθούν συγκεντρωτικά στην αποθήκη του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά, σύμφωνα με την επιθυμία της Υπηρεσίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 3.       ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παράδοση των υλικών θα γίνει με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή στην Αποθήκη 

του Δήμου Εμμανουήλ Παππά (η οποία στεγάζεται στο Μηχανοστάσιο του Δήμου στην Τ.Κ. 

Χρυσού).  

Η εκφόρτωση των ειδών στις εκάστοτε αποθήκες του Δήμου θα γίνεται από το 

προσωπικό του αναδόχου προμηθευτή. 
Τα υλικά θα μεταφέρονται συσκευασμένα, με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια για την 

αποφυγή φθοράς τους ή τραυματισμών της εξωτερικής τους επένδυσης (σε όσα υπάρχει). 

 Σε περίπτωση παράδοσης υλικών τραυματισμένων ή φθαρμένων ή με ελλιπές βάρος που 

προκλήθηκε από τραυματισμό της συσκευασίας τους κατά τη μεταφορά τους (με ανεκτό όριο 

κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής) θα επιστρέφονται ως απαράδεκτα στον 

προμηθευτή για αντικατάσταση. 

Η μεταφορά των υλικών γίνεται με απόλυτη ευθύνη του προμηθευτή. Όπου αναφέρεται η 

μη παραλαβή και επιστροφή των υλικών στον προμηθευτή για αντικατάσταση, ο προμηθευτής 

είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να απομακρύνει τα μη παραληφθέντα υλικά και να 

προσκομίσει τα νέα στην αποθήκη του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. Σε διαφορετική περίπτωση 
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εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στο άρθρο των Ποινικών Ρητρών της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων.   

ΑΡΘΡΟ 4.       ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνει συγκεντρωτικά, μετά από έγγραφη 

ενημέρωση του προμηθευτή.  

Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και έχει 

διάρκεια ενός μηνός.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει τις υπηρεσίες και τις αποθήκες υποδοχής των 

ειδών, για την ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης θα επιβληθεί ποινική 

ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, σύμφωνα με 

το άρθρο 207 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Για περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο προμηθευτής έχει δικαίωμα να ζητήσει παράταση του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

 Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά ή παρατηρουμένων 

καθυστερήσεων παραδόσεως των υλικών το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου έχει το δικαίωμα 

να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 5.       ΠΑΡΑΛΑΒΗ   ΥΛΙΚΩΝ 

 Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά 

το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου και σ’ αυτήν ορίζεται και ο Πρόεδρός της.  

 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί , 

ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον δεν ορίζεται 

διαφορετικά στη σύμβαση, ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με ένα ή όλους τους παρακάτω 

τρόπους, ανάλογα με το υλικό : 

1. Με μακροσκοπικό έλεγχο 

2. Με χημική ή μηχανική εξέταση 

3. Με δειγματοληπτική πρακτική δοκιμασία 

  Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό 

έλεγχο, αφού αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. 

  Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι παραλαβή γίνεται μετά και από άλλο ή 

άλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού, που δεν μπορούν να γίνουν από την επιτροπή 

παραλαβής ή με τα μέσα ελέγχου που διαθέτει ο Δήμος, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής μετά από το μακροσκοπικό έλεγχο και τους τυχόν 

άλλους ελέγχους που γίνονται. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται 

μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων.  

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.       ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Μετά την παραλαβή των υλικών ακολουθεί και η τιμολόγησή τους από τον ανάδοχο με 

σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). 
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Η πληρωμή θα γίνει εντός διμήνου αφού παραληφθούν οι συνολικές ποσότητες της 

προμήθειας και υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής. 

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσημα και τυχόν έξοδα χημικού ελέγχου, καθώς 

και οι προβλεπόμενες κρατήσεις βαρύνουν τον προμηθευτή και θα περιληφθούν στην 

προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. 

 

 

  

 

         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

      Χρυσό 05-03-2020                                    Χρυσό  05-03-2020                             

          Ο Προϊστάμενος  

     Τεχνικής Υπηρεσίας  

        

  

 

 

 

 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΑΚΑΝΤΑΡΑΣ                                  ΧΡ. ΜΕΛΛΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

 


