
  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
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Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.919,00 € 

ΚΑ : 20.7135.1008 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" 
Κωδικός CPV : 34928480-6 "ΔΟΧΕΙΑ & ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" 

 
Υπ΄αριθμ. 22 /2020 μελέτη 
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ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (CPV: 34928480-6) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Α) Τεχνική Έκθεση 
Β) Τεχνικές Προδιαγραφές 
Γ) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
Δ) Προϋπολογισμός 
Ε) Έντυπο οικονομικής προσφοράς  
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Προμήθεια κάδων απορριμμάτων   
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.919,00 € 

ΚΑ : 20.7135.1008 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων  (CPV: 34928480-6 
«ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»), χωρητικότητας 1100 λίτρων, 360 λίτρων και 
επιστύλιων καλαθιών 64 και 32 λίτρων με τασάκι µε σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη 
διασφάλιση της υγείας και ποιότητας ζωής εντός του Δήμου. 

H προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 με την διαδικασία του 
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 199.919.00 € συμπ. ΦΠΑ και θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου στον Κ.Α. 20.7135.1008. Η παραλαβή των 
προς προμήθεια ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται 
μετά από κάθε τμηματική ή ολική παράδοση των ειδών. 

Η τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου έγινε βάσει της αρχής της οικονομικότητας στις 
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς, με έρευνα στο ελεύθερο εμπόριο. 

Δεδομένου ότι τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ίδιο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV), η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει ένα ΤΜΗΜΑ προμήθειας, το 
οποίο υποδιαιρείται στις κάτωθι ΟΜΑΔΕΣ : 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΟΜΑΔΑ Α «πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 1100lt», εκτιμώμενης αξίας 91.000,00€ 
άνευ ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΟΜΑΔΑ Β: «πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 360lt», εκτιμώμενης αξίας 31.000,00€ 
άνευ ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΟΜΑΔΑ Γ: «επιστύλια καλάθια 64 λίτρων με τασάκι», εκτιμώμενης αξίας 24.000,00€ 
άνευ ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ 1 - ΟΜΑΔΑ Δ: «επιστύλια καλάθια 32 λίτρων με τασάκι», εκτιμώμενης αξίας 15.225,00€ 
άνευ ΦΠΑ 24% 

Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για κάποια ομάδα ειδών του προϋπολογισμού 
(μερική προσφορά), αλλά και για περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες αλλά όχι για 
μέρος αυτής. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας ομάδας της 
προμήθειας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



 

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

1 

Α Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 
1100lt τεμ. 520 

Β Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 
360lt τεμ. 310 

Γ Επιστύλια καλάθια 64lt με 
τασάκι τεμ. 120 

Δ Επιστύλια καλάθια 32lt με 
τασάκι τεμ. 105 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Η παράδοση των πλαστικών κάδων απορριμμάτων και των επιστύλιων καλαθιών θα γίνει στις 
εγκαταστάσεις του Δήμου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο σύνολο της 
ποσότητας που θα του ζητηθεί. Ο χρόνος παράδοσης των πλαστικών κάδων και των επιστύλιων 
καλαθιών ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

  

Ωραιόκαστρο, 4-11-2020 Ωραιόκαστρο, 4-11-2020 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Π.Π. 
 
 
 
 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Π.ΖΩΗΣ 
 
 
 
 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο προμήθειας 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΜΕ ΤΑΣΑΚΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Τα προς προμήθεια είδη 
κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
34928480-6. Δεδομένου ότι τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ίδιο κωδικό Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει ένα ΤΜΗΜΑ 
προμήθειας, το οποίο υποδιαιρείται στις κάτωθι ΟΜΑΔΕΣ: 

 

ΟΜΑΔΑ Α «πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 1100lt», εκτιμώμενης αξίας 91.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24% 

 

ΟΜΑΔΑ Β: «πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 360lt», εκτιμώμενης αξίας 31.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24% 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: «επιστύλια καλάθια 64 λίτρων με τασάκι», εκτιμώμενης αξίας 24.000,00€ άνευ ΦΠΑ 
24% 

ΟΜΑΔΑ Δ: «επιστύλια καλάθια 32 λίτρων με τασάκι», εκτιμώμενης αξίας 15.225,00€ άνευ ΦΠΑ 
24% 

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για κάποια ομάδα ειδών του προϋπολογισμού (μερική 
προσφορά), αλλά και για περισσότερες ομάδες ή και για όλες τις ομάδες αλλά όχι για μέρος αυτής. 
Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας ομάδας της προμήθειας 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η κατακύρωση θα γίνει σε ανάδοχο, ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της σύμβασης. 



 

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Α Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 
1100lt τεμ. 520 

Β Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 
360lt τεμ. 310 

Γ Επιστύλια καλάθια 64 lt με τασάκι τεμ. 120 
Δ Επιστύλια καλάθια 32 lt με τασάκι τεμ. 105 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα είναι οι ελάχιστες που οφείλουν να 
πληρούν τα υπό προμήθεια είδη, επί ποινή αποκλεισμού. 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

H προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 με την διαδικασία του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Συμπληρωματικά, κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
εφαρμόζεται ο Αστικός Κώδικας. (άρθρο 129 του Ν. 4412/2016).  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Άρθρο 3ο 

Τεχνικές προδιαγραφές ΟΜΑΔΑΣ Α 

3.1 Γενικά στοιχεία 

Η ΟΜΑΔΑ Α περιλαμβάνει την προμήθεια πεντακοσίων είκοσι (520) πλαστικών κάδων 
χωρητικότητας 1100lt για τις ανάγκες του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα 
κάτωθι. 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

A Προμήθεια πλαστικών κάδων χωρητικότητας 
1100lt 

520 34928480-6 

Οι κάδοι πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τα παρακάτω στοιχεία: 

 Ανάγλυφο λογότυπο του κατασκευαστή 
 Σήμανση CE 
 Το πρότυπο ΕΝ840 στην ισχύουσα έκδοσή του 
 Χωρητικότητα του κάδου (lt) 
 Μέγιστο συνολικό βάρος κάδου (kg) 
 Στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (με ανάγλυφη 

ανεξίτηλη εκτύπωση) στο μπροστινό τμήμα του κάδου. 

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση σύμμεικτων οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών απορριμμάτων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται κάτωθι στο 
σύνολό τους. 

 



3.2 Τεχνικές απαιτήσεις  

3.2.1 Γενικά 

Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης 
κατασκευής (όχι πέραν του έτους από την ημερομηνία της σύμβασης). Να έχουν χωρητικότητα 
1100lt και να είναι κατάλληλοι για την ασφαλή και υγιεινή απόθεση ανακυκλώσιμων οικιακών, 
εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων. Ακόμη, να φέρουν μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς 
και αναφλέξεις/πυρπολήσεις, ενώ συνάμα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του 
κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

Να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 840:2012 στην ισχύουσα 
έκδοση τους (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, 
απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Με την τεχνική 
προσφορά των υποψηφίων να υποβληθεί η σχετική πιστοποίηση.  

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

Οι προσφερόμενοι κάδοι 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 υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια/ prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά 
προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να 
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

3.2.2 Κυρίως σώμα κάδου 

Το κυρίως σώμα των κάδων  (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, 
ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού. Να φέρει 
επιπρόσθετες ενισχύσεις σε όλα τα τοιχώματα του κυρίως σώματος με την μορφή νευρώσεων κατά 
μήκος του. 

Να έχει κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη 
διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς 
και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή 
του από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων. 

Να υπάρχει πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή 
εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων. 

Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες. Το χείλος να φέρει επιπλέον 
απαραιτήτως ενισχύσεις, κυψελοειδούς εξαγωνικής μορφής, η οποία προσφέρει ελαστικότητα 
ώστε να μπορεί να αναρτηθεί ο κάδος και από τη εμπρόσθια πλευρά με μηχανισμό τύπου χτένας, 
χωρίς να υποστεί καταπόνηση ή σπασίματα. 

Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους 
τουλάχιστον 4 mm (σώμα) και 5 mm (πυθμένας). Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα 
πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες 
ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. 

Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 

Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά 
τη χρήση του (όπως προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής 
των απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα). 



Θα υπάρχουν τοποθετημένες κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm σε 
κάθε γωνία περιμετρικά του κάδου ή τοποθέτηση αντανακλαστικών πρισματικών στοιχείων 
(συμβατά με αυτά που τοποθετούνται στα στηθαία ασφάλειας), κόκκινου χρώματος, ορθογωνικής 
διατομής σταθερά στερεωμένων στο σώμα του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα). 

Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον 
Φ35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων. 

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. 

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. 

Το κυρίως σώμα του κάδου θα φέρει τουλάχιστον τέσσερις (4) στιβαρής κατασκευής χειρολαβές 
στα πλαϊνά για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου. Το σώμα του κάδου και οι χειρολαβές να 
είναι μονοκόμματο μπλοκ για εξασφάλιση σταθερότητας. 

Τα εξωτερικά τοιχώματα του σώματος θα είναι βαμμένα με βαφή τύπου RAL σε χρώμα που θα 
καθοριστεί από το Δήμο. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει 
επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. Στην πρόσοψη να είναι δυνατή η τοποθέτηση 
μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας επαρκούς εμβαδού. Πιο συγκεκριμένα, θα 
τοποθετηθεί πάνω στον κάδο ανάγλυφη ανεξίτηλη εκτύπωση με το ανάγλυφο λογότυπο του 
κατασκευαστή, σήμανση CE, νόρμα που ανταποκρίνεται, χωρητικότητα του κάδου (lt), μέγιστο 
συνολικό βάρος κάδου (kg) καθώς και τα στοιχεία του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Να υπάρχει 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). Ο ποδομοχλός να επιτρέπει το ελεγχόμενο κλείσιμο του 
καπακιού του κάδου. 

Τέλος,  ο κάδος θα είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να προσφέρει ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη 
υγιεινή. 

3.2.3 Ανάρτηση κάδου 

Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει, απαραιτήτως, να φέρουν στα πλαϊνά 
πλευρικά τους τοιχώματα ισχυρούς μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου 
διαμέτρου Φ35, οι οποίοι να στηρίζονται στο πλευρικό άνω άκρο του δοχείου σε μήκος 
τουλάχιστον 450mm. 

Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου τουλάχιστον ίσου με 
400kg. 

Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου 
χτένας και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα). 

3.2.4 Τροχοί κάδου 

Ο κάδος θα φέρει τέσσερις (4) αθόρυβους τροχούς από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm, με 
ικανότητα περιστροφής 360 μοίρες και μεταλλική ζάντα. Οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου με 
αντοχή φορτίου ο καθένας τουλάχιστον ίσο με 200kg. Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες 
εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η έδραση να είναι σε ενισχυμένο σημείο 
σύνδεσης. Θα υπάρχει ποδόφρενο στους δυο μπροστινούς τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση 
του κάδου.  



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

3.2.5 Καπάκι κάδου 

Οι κάδοι θα φέρουν εύχρηστο και ελαφρύ επίπεδο πλαστικό καπάκι, με μονό τοίχωμα, κατάλληλου 
πάχους που θα του προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά). Το καπάκι θα φέρει 
ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για 
μεγαλύτερη αντοχή.  

Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο. Να φέρει 
επιπρόσθετες ενισχύσεις μέσω χειρολαβών με τη μορφή χείλους σε ολόκληρη την εμπρόσθια 
πλευρά και επιμέρους πλευρικά.  

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). 

Θα πρέπει να συνδέεται στο κυρίως σώμα με κατάλληλους, στιβαρής κατασκευής, μεντεσέδες 
διαμορφωμένους σε δύο χειρολαβές στην άνω, πίσω πλευρά των κάδων. Η σύνδεση του καπακιού 
με το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να 
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω κι αν αυτό 
παραμείνει τελείως ανοικτό. 

Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο 
απορριμματοφόρο όχημα. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως 
να απαιτείται άσκηση μεγάλης σωματικής δύναμης.  

Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL σε χρώμα που θα καθοριστεί από τον 
Αγοραστή. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην α΄ 
ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.  

Το καπάκι θα πρέπει να κλείνει ερμητικά, 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.  

Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του. 

3.2.6 Βάρη κάδου 

Το βάρος του κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από 60kg, 
ενώ το ωφέλιμο φορτίο του κάδου θα είναι τουλάχιστον 440kg. 

3.2.7 Πιστοποιητικά 

O κατασκευαστής των κάδων, και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο 
αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων, όπως το σώμα, το καπάκι και οι τροχοί 
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά: ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού στην ισχύουσα έκδοσή του, 
ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού στην ισχύουσα έκδοσή του και OHSAS 18001 ή ισοδύναμο αυτού 
στην ισχύουσα έκδοσή του. 

Ακόμη θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό 
προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14. 

Τέλος, θα πρέπει να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής του κάδου, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ περί σήμανσης CE για τους κάδους. 

3.2.8 Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία του προσφερόμενου είδους, καθώς και η συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, 



οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιου κάδου με τον προσφερόμενο. Το 
δείγμα που θα παραδοθεί θα είναι πλήρως συναρμολογημένο, έτοιμο για χρήση και θα 
περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του (τροχοί, καπάκι κ.λπ.), εκτός από την εκτύπωση 
των στοιχείων που θα αναγράφονται επ’ αυτού και τις ανακλαστικές λωρίδες. Το δείγμα θα 
παραδοθεί στο εργοτάξιο του Δήμου, ή σε όποια άλλη Δημοτική Ενότητα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία καθαριότητας, επί αποδείξει, μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωμα κατά την παραλαβή 
και εξέταση των δειγμάτων, όπως και κατά την παραλαβή των κάδων, να προβεί σε έλεγχο όλων 
των προδιαγραφών που αναφέρονται στην μελέτη περιλαμβανομένης και της ποιότητας της 
πρώτης ύλης. 

3.2.9 Εγγύηση 

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): 

- Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο τουλάχιστον για δύο (2) έτη (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). 

3.2.10 Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο επιθυμητός  χρόνος παράδοσης των κάδων ανέρχεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 
Η τελική παράδοση των κάδων, πλήρως συναρμολογημένων, να γίνει στην έδρα του Αγοραστή, 
ήτοι στο Δήμο Ωραιοκάστρου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. 

3.2.11 Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης 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. Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
οι προς παράδοση κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και 
Κοινοτική Νομοθεσία. 

Άρθρο 4ο 

Τεχνικές προδιαγραφές ΟΜΑΔΑΣ Β 

4.1 Γενικά στοιχεία 

Η ΟΜΑΔΑ Β περιλαμβάνει την προμήθεια τριακοσίων δέκα (310) πλαστικών κάδων χωρητικότητας 
360lt για τις ανάγκες του Δήμου όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα κάτωθι. 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

Β Προμήθεια πλαστικών κάδων χωρητικότητας 
360lt 

310 34928480-6 

Οι κάδοι πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τα παρακάτω στοιχεία: 

 Ανάγλυφο λογότυπο του κατασκευαστή 
 Σήμανση CE 
 Το πρότυπο ΕΝ840 στην ισχύουσα έκδοσή του 
 Χωρητικότητα του κάδου (lt) 



 Μέγιστο συνολικό βάρος κάδου (kg) 
 Στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα «ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» (με 

θερμοεκτύπωση) στο μπροστινό τμήμα του κάδου. 

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών απορριμμάτων και θα πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται κάτωθι στο 
σύνολό τους. 

4.2 Τεχνικές απαιτήσεις 

4.2.1 Γενικά 

Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης 
κατασκευής (όχι πέραν του έτους από την ημερομηνία της σύμβασης).  Να έχουν χωρητικότητα 
360lt και να είναι κατάλληλοι για την ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών απορριμμάτων. Ακόμη, να φέρουν μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και 
αναφλέξεις/πυρπολήσεις, ενώ συνάμα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου 
στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 

Να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 840:2012 στην ισχύουσα 
έκδοση τους (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, 
απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Με την τεχνική 
προσφορά των υποψηφίων να υποβληθεί η σχετική πιστοποίηση.  

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

Οι προσφερόμενοι κάδοι 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 υποβληθούν τεχνικά φυλλάδια/ prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά 
προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να 
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

4.2.2 Κυρίως σώμα κάδου 

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

Να έχει μορφή που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, 
καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την 
ανατροπή του από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων 
οχημάτων. 

Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες. Το χείλος να φέρει επιπλέον 
απαραιτήτως ενισχύσεις, κυψελοειδούς εξαγωνικής μορφής, η οποία προσφέρει ελαστικότητα 
ώστε να μπορεί να αναρτηθεί ο κάδος και από τη εμπρόσθια πλευρά με μηχανισμό τύπου χτένας, 
χωρίς να υποστεί καταπόνηση ή σπασίματα. 

Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους 
τουλάχιστον 3,5 mm (σώμα) και 4,0 mm (πυθμένας). Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα 
πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες 
ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. 

Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 



Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά 
τη χρήση του (όπως προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής 
των απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα). 

Θα υπάρχουν τοποθετημένες κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm σε 
καθεμιά από τις δύο (2) γωνίες στη μπροστινή πλευρά του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη 
νύχτα). 

Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον 
Φ35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων. 

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. 

Τα εξωτερικά τοιχώματα του σώματος θα είναι βαμμένα με βαφή τύπου RAL σε χρώμα που θα 
καθοριστεί από τον Αγοραστή. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει 
επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. Στην πρόσοψη να είναι δυνατή η τοποθέτηση 
μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας επαρκούς εμβαδού. Πιο συγκεκριμένα, θα 
τοποθετηθεί πάνω στον κάδο θερμοεκτύπωση με το λογότυπο του κατασκευαστή, σήμανση CE, 
νόρμα που ανταποκρίνεται, χωρητικότητα του κάδου (lt), μέγιστο συνολικό βάρος κάδου (kg) 
καθώς και τα στοιχεία του Αγοραστή. 

Να υπάρχει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου 
χτένας. 

Τέλος,  ο κάδος θα είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να προσφέρει ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη 
υγιεινή. 

4.2.3 Τροχοί κάδου 

Ο κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει δύο (2) τροχούς βαρέως τύπου με συμπαγές ελαστικό 
περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών περίπου και αντοχής 
φορτίου αντίστοιχα με τη χωρητικότητά του. 

Να ασφαλίζουν και να περιστρέφονται σε σταθερό άξονα, από επεξεργασμένο και μη οξειδούμενο 
ατσάλι. 

4.2.4 Καπάκι κάδου 

Οι κάδοι θα φέρουν εύχρηστο και ελαφρύ επίπεδο πλαστικό καπάκι, με μονό τοίχωμα, κατάλληλου 
πάχους που θα του προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά). Το καπάκι θα φέρει 
ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για 
μεγαλύτερη αντοχή.  

Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο. Να φέρει 
επιπρόσθετες ενισχύσεις μέσω χειρολαβών με τη μορφή χείλους σε ολόκληρη την εμπρόσθια 
πλευρά και επιμέρους πλευρικά.  

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). 

Θα πρέπει να συνδέεται στο κυρίως σώμα με κατάλληλους, στιβαρής κατασκευής, μεντεσέδες 
διαμορφωμένους σε χειρολαβή στην άνω, πίσω πλευρά των κάδων. Η σύνδεση του καπακιού με 
το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται 
η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω κι αν αυτό παραμείνει τελείως 
ανοικτό. 



Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL σε χρώμα που θα καθοριστεί από τον 
Αγοραστή. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην α΄ 
ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.  

Το καπάκι θα πρέπει να κλείνει ερμητικά, 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.  

Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του. 

4.2.5 Βάρη κάδου 

Το βάρος του κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από 20kg, 
ενώ το ωφέλιμο φορτίο του κάδου θα είναι τουλάχιστον 140kg. 

4.2.6 Πιστοποιητικά 

O κατασκευαστής των κάδων, και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο 
αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους τμημάτων, όπως το σώμα, το καπάκι και οι τροχοί 
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά: ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού στην ισχύουσα έκδοσή του, 
ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού στην ισχύουσα έκδοσή του και OHSAS 18001 ή ισοδύναμο αυτού 
στην ισχύουσα έκδοσή του. 

Ακόμη θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό 
προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14. 

Τέλος, θα πρέπει να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής του κάδου, 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ περί σήμανσης CE για τους κάδους. 

4.2.7 Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία του προσφερόμενου είδους, καθώς και η συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιου κάδου με τον προσφερόμενο. Το 
δείγμα που θα παραδοθεί θα είναι πλήρως συναρμολογημένο, έτοιμο για χρήση και θα 
περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του (τροχοί, καπάκι κ.λπ.), εκτός από την εκτύπωση 
των στοιχείων που θα αναγράφονται επ’ αυτού και τις ανακλαστικές λωρίδες. Το δείγμα θα 
παραδοθεί στο εργοτάξιο του Δήμου, ή σε όποια άλλη Δημοτική Ενότητα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία καθαριότητας, επί αποδείξει, μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωμα κατά την παραλαβή 
και εξέταση των δειγμάτων, όπως και κατά την παραλαβή των κάδων, να προβεί σε έλεγχο όλων 
των προδιαγραφών που αναφέρονται στην μελέτη περιλαμβανομένης και της ποιότητας της 
πρώτης ύλης 

4.2.8 Εγγύηση 

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): 

- Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο τουλάχιστον για δύο (2) έτη (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)  
(έτη). 
 



4.2.9 Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των κάδων ανέρχεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Η 
τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. 

4.2.10 Συμπληρωματικά στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύμβασης 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. Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
οι προς παράδοση κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και 
Κοινοτική Νομοθεσία. 

Άρθρο 5ο 

Τεχνικές προδιαγραφές ΟΜΑΔΑΣ Γ 

5.1 Γενικά στοιχεία 

Η ΟΜΑΔΑ Γ περιλαμβάνει την προμήθεια εκατό (120) επιστύλιων καλαθιών 64 λίτρων με τασάκι 
για τις ανάγκες του Δήμου όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα κάτωθι. 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

Γ Επιστύλια καλάθια 64 λίτρων με τασάκι 120 34928480-6 

5.2 Τεχνικές απαιτήσεις 

5.2.1 Γενικά 

Οι προσφερόμενοι μεταλλικοί διπλοί επιστύλιοι απορριμματοδέκτες χωρητικότητα 64lt (2Χ32) με 
ανατρεπόμενο τασάκι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής. 
Θα είναι βαμμένοι ηλεκτροστατικά με χρώμα RAL που θα καθορίσει η υπηρεσία. Θα αποτελούνται 
από το κυρίως σώμα, από δύο εξωτερικούς κάδους, και δύο εσωτερικούς κάδους (κουβαδάκια) και 
τασάκι.  

5.2.2 Ο εσωτερικός κάδος 

Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβάνιζέ χάλυβα πάχους 0,70 mm και θα φέρει από δυο 
χειρολαβές έτσι ώστε να είναι εύκολη η αποκομιδή των απορριμμάτων ενώ στο κάτω μέρος 
‘’πάτος’’ θα υπάρχουν τρύπες για εκροή βρόχινων νερών. Το επάνω μέρος του κάδου θα έχει 
περιμετρικά χείλος κυλινδρικής μορφής πάχους τουλάχιστον 7mm ώστε να αποφευχθούν 
τραυματισμοί. 

5.2.3 Ο εξωτερικός κάδος 

Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβάνιζέ χάλυβα πάχους 0.70mm ενώ θα φέρει διακοσμητικές 
στρογγυλές τρύπες περιμετρικά αναμεσά από νευρώσεις που θα έχει τόσο στο άνω όσο και στο 
κάτω μέρος του. Οι διακοσμητικές τρύπες θα είναι διαμέτρου περίπου 10mm ώστε να μην χωράν 
δάχτυλα χεριών και υπάρχουν τραυματισμοί. Το επάνω μέρος του κάδου θα έχει περιμετρικά 
χείλος κυλινδρικής μορφής πάχους τουλάχιστον 8mm ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί. Στο 
κάτω μέρος ‘’πάτος’’ θα υπάρχουν κατάλληλες τρύπες για την εκροή του βρόχινου νερού. Επίσης 
Επάνω στο  προϊόν θα υπάρχει ανοξείδωτο ταμπελάκι τουλάχιστον 10Χ13cm με αναγραφόμενα τα 
στοιχεία του φορέα με τρόπο που θα παραμένουν αναλλοίωτα (όχι αυτοκόλλητο). Ο υπεύθυνος 
οικονομικός φορέας για την βαφή των προϊόντων θα είναι αδειοδοτημένος κατά Qualisteel coat C5 
για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία του προϊόντος αλλά και εξασφάλιση της αντοχής του υλικού 



καιρικές συνθήκες.  
 

5.2.4 Το τασάκι 

Θα είναι κατασκευασμένο σε σχήμα με στρατζαριστές γωνίες για να ταιριάζει με την κατασκευή, 
από γαλβάνιζέ χάλυβα πάχους 0.70mm χωρητικότητας μισού λίτρου περίπου και θα έχει σύστημα 
ανατροπής για το άδειασμα του. 

5.2.5 Η βάση 

Η βάση του αποτελείται από ειδικά διαμορφωμένο (πρεσαριστό) χάλυβα πάχους 3mm σε σχήμα 
τετράγωνου με πλευρά 330 mm και θα φέρει οπές στις τέσσερις γωνίες για την πάκτωση του στο 
έδαφος (τσιμέντο ή πλακόστρωτο) με κατάλληλου διατομής βίδες και ούπα. Πάνω στην βάση 
συγκολλείται ειδικό διαμορφωμένο πλαίσιο σε σχήμα πυραμίδας με στρογγυλεμένες ακμές. Τα δυο 
φυλλα  χάλυβα θα είναι ειδικά διαμορφωμένα σε καλούπι έτσι ώστε οι ενώσεις τους να γίνονται 
πρεσαριστά, ενώ θα ασφαλίζουν με περτσίνια και αυτογενή συγκόλληση. Ο χρησιμοποιούμενος 
ειδικά διαμορφωμένος χάλυβας θα είναι γαλβάνιζέ πάχους 1.25 mm. Στο επάνω σημείο του 
κορμού θα υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος ορθοστάτης αντίστροφης κλήσης με σπειροειδή 
βάση  έτσι ώστε το εξωτερικό καλάθι να εφαρμόζει πλήρως στον ορθοστάτη με ειδικά μπουλόνια 
σε δυο σημεία , για μεγαλύτερη σταθερότητα αλλά και για μετατροπή του μονού σε διπλού 
απορριμματοδέκτη εύκολα και απλά, τα καλάθια θα βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές της 
πυραμίδας ενώ το τασάκι θα εφαρμοστεί στο ενδιάμεσο των δυο καλαθιών στην ελεύθερη πλευρά 
της πυραμίδας . Στο επάνω μέρος της κολόνας να υπάρχει διακοσμητικό χυτοσίδηρο τελείωμα με 
ακμές που θα δίνει καλαίσθητο οπτικό αποτέλεσμα.    

5.2.6 Πιστοποιητικά 

Ο κατασκευαστής των καλαθιών θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001, ISO 14001,  πιστοποιητικά 
ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ ISO 9606 και πιστοποιητικό 
συγκολλήσεων κατά EN ISO 3834-4:2005. Τέλος, θα πρέπει να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης 
του εργοστασίου κατασκευής του κάδου, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ περί σήμανσης CE για 
τους κάδους. 

5.2.7 Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία των προσφερόμενων ειδών καθώς και η συμμόρφωση τους προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές , οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν δείγμα 
απορριμματοδέκτη τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωμα κατά την παραλαβή και εξέταση των δειγμάτων, όπως και 
κατά την παραλαβή των κάδων, να προβεί σε έλεγχο όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται 
στην μελέτη περιλαμβανομένης και της ποιότητας της πρώτης ύλης.  

5.2.8 Εγγύηση 

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 
μικρών κάδων): 

- Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο τουλάχιστον για δύο (2) έτη (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)  
(έτη). 

 



5.2.9 Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης των επιστύλιων καλαθιών με τασάκι ανέρχεται σε ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες. Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα 
έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. 
 
 
 

Άρθρο 6ο 

Τεχνικές προδιαγραφές ΟΜΑΔΑΣ Δ 

 

6.1 Γενικά στοιχεία 

Η ΟΜΑΔΑ Δ περιλαμβάνει την προμήθεια εκατό (105) επιστύλιων καλαθιών 32 λίτρων με τασάκι 
για τις ανάγκες του Δήμου όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα κάτωθι. 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV 

Δ Επιστύλια καλάθια 32 λίτρων με τασάκι 105 34928480-6 

 

6.2 Τεχνικές απαιτήσεις 

6.2.1 Γενικά 

Οι προσφερόμενοι μεταλλικοί επιστύλιοι απορριμματοδέκτης χωρητικότητας 32 λίτρων με 
ανατρεπόμενο τασάκι θα είναι βαμμένοι ηλεκτροστατικά με χρώμα RAL που θα καθορίσει η 
υπηρεσία. Θα αποτελείται από το κυρίως σώμα,  από ένα εξωτερικό κάδο, ένα εσωτερικό κάδο 
(κουβαδάκι) και τασάκι. 

6.2.2 Ο εσωτερικός κάδος 

Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβάνιζέ χάλυβα πάχους 0,70 mm και θα φέρει από δυο 
χειρολαβές έτσι ώστε να είναι εύκολη η αποκομιδή των απορριμμάτων ενώ στο κάτω μέρος 
‘’πάτος’’ θα υπάρχουν τρύπες για εκροή βρόχινων νερών. Το επάνω μέρος του κάδου θα έχει 
περιμετρικά χείλος κυλινδρικής μορφής πάχους τουλάχιστον 7mm ώστε να αποφευχθούν 
τραυματισμοί. 
 
6.2.3 Ο εξωτερικός κάδος 

Θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ χάλυβα  πάχους 0.70 mm, ενώ θα φέρει διακοσμητικές 
στρογγυλές τρύπες περιμετρικά ανάμεσα από νευρώσεις που θα έχει τόσο στο άνω όσο και στο 
κάτω μέρος του. Οι διακοσμητικές τρύπες θα είναι διαμέτρου περίπου 10mm ώστε να μην χωράν 
δάχτυλα χεριών και υπάρχουν τραυματισμοί. Το επάνω μέρος του κάδου θα έχει περιμετρικά 
χείλος κυλινδρικής μορφής πάχους τουλάχιστον 8mm ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί. Στο 
κάτω μέρος ‘’πάτος’’ θα υπάρχουν κατάλληλες τρύπες για την εκροή του βρόχινου νερού. Το 
τασάκι θα είναι κατασκευασμένο σε σχήμα με στραντζαριστές γωνίες για να ταιριάζει με την 
κατασκευή,  από γαλβάνιζέ χάλυβα πάχους 0.70mm χωρητικότητας μισού λίτρου περίπου και θα 
έχει σύστημα ανατροπής για το άδειασμα του. 
 

 

 



6.2.4 Το τασάκι 

Θα είναι κατασκευασμένο σε σχήμα με στρατζαριστές γωνίες για να ταιριάζει με την κατασκευή, 
από γαλβάνιζέ χάλυβα πάχους 0.70mm χωρητικότητας μισού λίτρου περίπου και θα έχει σύστημα 
ανατροπής για το άδειασμα του. 
 

6.2.5 Η βάση 

Η βάση του αποτελείται από ειδικά διαμορφωμένο (πρεσαριστό) χάλυβα πάχους 3mm σε σχήμα 
τετράγωνου, με πλευρά 330 mm και θα φέρει οπές στις τέσσερις γωνίες για την πάκτωση του στο 
έδαφος (τσιμέντο ή πλακόστρωτο) με κατάλληλης διατομής βίδες και ούπα. Πάνω στην βάση 
συγκολλείται ειδικό διαμορφωμένο πλαίσιο σε σχήμα πυραμίδας με στρογγυλεμένες ακμές. Τα δυο 
φύλλα χάλυβα είναι ειδικά διαμορφωμένα σε καλούπι έτσι ώστε οι ενώσεις τους να γίνονται 
πρεσαριστά, ενώ ασφαλίζουν με περτσίνια και αυτογενή συγκόλληση. Ο χρησιμοποιούμενος ειδικά 
διαμορφωμένος χάλυβας θα είναι γαλβάνιζέ πάχους 1.25 mm. Στο επάνω σημείο του κορμού 
υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος ορθοστάτης αντίστροφης κλήσης με σπειροειδή βάση, έτσι 
ώστε το εξωτερικό καλάθι να εφαρμόζει πλήρως στον ορθοστάτη με ειδικά μπουλόνια σε δυο 
σημεία. Για μεγαλύτερη σταθερότητα, το καλάθι θα είναι στην αντίθετη πλευρά τις πυραμίδας από 
το τασάκι. Στο επάνω μέρος της κολόνας να υπάρχει διακοσμητικό χυτοσίδηρο τελείωμα με ακμές 
που θα δίνει καλαίσθητο οπτικό αποτέλεσμα. Επίσης επάνω στο  προϊόν θα υπάρχει ανοξείδωτο 
ταμπελάκι τουλάχιστον 10Χ13cm με αναγραφόμενα τα στοιχεία του φορέα με τρόπο που θα 
παραμένουν αναλλοίωτα (όχι αυτοκόλλητο).  
Ο υπεύθυνος οικονομικός φορέας για την βαφή των προϊόντων θα είναι αδειοδοτημένος κατά 
Qualisteel coat C5 για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία του προϊόντος αλλά και εξασφάλιση της 
αντοχής του υλικού καιρικές συνθήκες.  

6.2.6 Πιστοποιητικά 

O κατασκευαστής των επιστύλιων καλαθιών με τασάκι πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά: ISO 
9001 ή ισοδύναμο αυτού στην ισχύουσα έκδοσή του, ISO 14001 ή ισοδύναμο αυτού στην 
ισχύουσα έκδοσή του πιστοποιητικά ποιότητας ηλεκτροσυγκολλητών σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ 
ISO 9606 και πιστοποιητικό συγκολλήσεων κατά EN ISO 3834-4:2005 Τέλος, θα πρέπει να 
διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής του κάδου, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της ΕΕ περί σήμανσης CE για τους κάδους. 

6.2.7 Δείγμα 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά 
στοιχεία των προσφερόμενων ειδών καθώς και η συμμόρφωση τους προς τις τεχνικές 
προδιαγραφές, οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν δείγμα 
απορριμματοδέκτη τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει το δικαίωμα κατά την παραλαβή και εξέταση των δειγμάτων, όπως και 
κατά την παραλαβή των κάδων, να προβεί σε έλεγχο όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται 
στην μελέτη περιλαμβανομένης και της ποιότητας της πρώτης ύλης.  

   

6.2.8 Εγγύηση 

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): 

- Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο τουλάχιστον για δύο (2) έτη (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)  
(έτη). 

6.2.9 Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης των κάδων ανέρχεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Η 
τελική παράδοση των κάδων να γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. 
 
 
Ωραιόκαστρο, 4-11-2020 Ωραιόκαστρο, 4-11-2020 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Π.Π. 
 
 
 
 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Π.ΖΩΗΣ 
 
 
 
 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.919,00 € 

ΚΑ : 20.7135.1008 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" 
Κωδικός CPV : 34928480-6 "ΔΟΧΕΙΑ & ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η τεκμηρίωση του οικονομικού αντικειμένου έγινε βάσει της αρχής της οικονομικότητας στις 
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς, με έρευνα στο ελεύθερο εμπόριο. 

ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ (€) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ (€) 

1 

Α 
Πλαστικοί κάδοι 
χωρητικότητας 
1100lt 

τεμ. 520 175,00 91.000,00 

Β 
Πλαστικοί κάδοι 
χωρητικότητας 
360lt 

τεμ. 310 100,00 31.000,00 

Γ 
Επιστύλια 
καλάθια  64lt με 
τασάκι 

τεμ. 120 200,00 24.000,00 

Δ 
Επιστύλια 
καλάθια  32lt με 
τασάκι 

τεμ. 105 145,00 15.225,00 

ΣΥΝΟΛΟ 161.225,00 
ΦΠΑ 24% 38.694,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 199.919,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια δεκαεννιά ευρώ. 

 
 
Ωραιόκαστρο, 4-11-2020 Ωραιόκαστρο, 4-11-2020 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Π.Π. 
 
 
 
 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Π.ΖΩΗΣ 
 
 
 
 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  



 
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.919,00 € 

ΚΑ : 20.7135.1008 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" 
 
Κωδικός CPV : 34928480-6 "ΔΟΧΕΙΑ & ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα μελέτη 22/2020 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής αφορά την 
προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων (CPV: 34928480-6 «ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑ∆ΟΙ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»), χωρητικότητας 1100 λίτρων, 360 λίτρων και επιστύλιων καλαθιών 64 και 32 
λίτρων με τασάκι µε σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη διασφάλιση της υγείας και 
ποιότητας ζωής εντός του Δήμου. 

 

Άρθρο 2ο -  Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 

1) του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α 

2) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρου 209 του Ν. 3463/06, 

όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους 

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 

την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

 



Άρθρο 3ο - Έγγραφα της σύμβασης 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) Διακήρυξη Διαγωνισμού,  

β) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων,  

γ) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,  

δ) Η Τεχνική Έκθεση.  

ε) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου,  

στ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.  

 

Άρθρο 4ο - Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία και η εκτέλεση προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της 
Διακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Άρθρο 5ο - Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης / Σύμβαση 

Σύμφωνα με το ν.4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσματος πραγματοποιείται, μετά από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.  

 

Άρθρο 6ο - Διάρκεια της σύμβασης 

 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, ή οι ανάδοχοι, μετά την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης 

ανάθεσης, σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο χρόνο εντός είκοσι (20) 

ημερών από την ειδοποίησή του για την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση διάρκειας, έξι (6) 

μηνών, συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

•Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των ειδών.  

•Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  

•Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

•Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.  

 

Άρθρο 7ο – Εγγυήσεις 

 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών  

 



 

προδιαγραφών της παρούσας μελέτης. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της 

προμήθειας υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία και τον χρόνο διατήρησης του προϊόντος 

για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το οποίο αρχίζει από την 

ημερομηνία παράδοσής του. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται 

για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της 

εγγυημένης λειτουργίας να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη, που δεν θα οφείλεται σε κακούς 

χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των εξοπλισμών και βανδαλισμό, με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

 

Άρθρο 8ο – Παραλαβή 

 

Η παράδοση των κάδων απορριμμάτων δεν μπορεί να υπερβεί τις 180 ημέρες. Ο χρόνος 

παράδοσης αρχίζει από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και δεν σχετίζεται με την 

έκδοση σχετικών δικαιολογητικών ατέλειας (όπου απαιτούνται) για τα οποία πρέπει έγκαιρα να 

φροντίσει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα υλικά εντός 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου του έτους λόγω π.χ. αδειών υπαλλήλων του εργοστασίου 

κατασκευής, επισήμων αργιών κλπ και με δεδομένο ότι μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων 

αυτή η αδυναμία παράδοσης, ο προμηθευτής πρέπει να το δηλώσει ρητά καθορίζοντας επακριβώς 

και μονοσήμαντα το χρονικό διάστημα του έτους για το οποίο αδυνατεί να παραδώσει τα 

προσφερόμενα υλικά, ώστε αυτό να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 9ο - Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, 

με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 

γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται 

ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 

έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 10ο - Τρόπος πληρωμής 



 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση του 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια 

υπηρεσία του δήμου. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

 

  

Ωραιόκαστρο, 4-11-2020 Ωραιόκαστρο, 4-11-2020 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Τ.Π.Π. 
 
 
 
 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & Π.ΖΩΗΣ 
 
 
 
 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ    
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.919,00 € 

ΚΑ : 20.7135.1008 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" 
Κωδικός CPV : 34928480-6 "ΔΟΧΕΙΑ & ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα 
Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………. 
Διακριτικός τίτλος: …………………………………………………………………………………………. 
ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.:………………………………………………………………………………………………….. 
Ταχ. Δ/νση (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη): …………………………………………………………………. 
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., fax, e-mail): ………………………………………………………………. 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ……………………………… 

 
Ημερομηνία: …/…/…… 

Ο προσφέρων 
 

……………………………………….. 

 

Έχοντας λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης καθώς και 
των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, δηλώνω ότι τις αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη υποβάλλοντας την κάτωθι προσφορά για το σύνολο ων υπό προμήθεια ειδών. 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(€) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ (€) 

1 

Α 
Πλαστικοί κάδοι 
χωρητικότητας 
1100lt 

τεμ.    

Β 
Πλαστικοί κάδοι 
χωρητικότητας 
360lt 

τεμ.    

Γ 
Επιστύλια 
καλάθια  64 
λίτρων με τασάκι 

τεμ.    

Δ 
Επιστύλια 
καλάθια  32 
λίτρων με τασάκι 

τεμ.    

ΣΥΝΟΛΟ  
ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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