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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100lt  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
----------------------------------------------                                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                        ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2020  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                              ΚΑ: 20-7131.033 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤAΣ                                                  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 39.841,20€ 
 

 

 

             

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη μελέτη προμήθειας τροχήλατων Πλαστικών κάδων 

απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100λιτ, πράσινου χρώματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

υγιεινής απόθεσης των απορριμμάτων στα διάφορα σημεία του Δήμου και να διευκολύνεται η 

διαδικασία αποκομιδής με μηχανικό τρόπο. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με μειοδοτικό διαγωνισμό και σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 32.130,00 € συν Φ.Π.Α. 

24%(7.711,20 €). Το συνολικό ποσό των 39.841,20 € θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 20-7131.033 

του προϋπολογισμού του Δήμου,  οικονομικού έτους 2020. 

 
 

 
Σαλαμίνα 16/10/2020 

Η Συντάξασα 
 

 

 

 

 

Σοφία Σοφρά 

                    Γεωπόνος  (ΠΕ9)  

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σαλαμίνα  19/10/2020 

Ο Δ/ντής  ΠΠ&Κ 

 

 

 
 

Σταμάτιος Βαφειαδάκης  

                      Πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανικός   
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100lt  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
----------------------------------------------                                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                        ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2020  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
&ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                              ΚΑ: 20-7131.033 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤAΣ                                                  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 39.841,20€ 
 

 

 

              

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά τη μελέτη προμήθειας τροχήλατων Πλαστικών κάδων 

απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100λιτ, πράσινου χρώματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

υγιεινής απόθεσης των απορριμμάτων στα διάφορα σημεία του Δήμου και να διευκολύνεται η 

διαδικασία αποκομιδής με μηχανικό τρόπο. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με μειοδοτικό διαγωνισμό και σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 32.130,00 € συν Φ.Π.Α. 

24%(7.711,20 €). Το συνολικό ποσό των 39.841,20 € θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 20-7131.033 

του προϋπολογισμού του Δήμου,  οικονομικού έτους 2020. 

 
 

 
Σαλαμίνα 17/12/2020 

Η Συντάξασα 
 

 

 

 

 

Σοφία Σοφρά 

                    Γεωπόνος  (ΠΕ9)  

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σαλαμίνα  17/12/2020 

Ο Δ/ντής  ΠΠ&Κ 

 

 

 
 

Σταμάτιος Βαφειαδάκης  

                      Πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανικός   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100lt  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ                                                              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                        ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2020  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
&ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                              ΚΑ: 20-7131.033 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤAΣ                                                  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 39.841,20€ 
 
 
                                                     

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜ.) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  

1 
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 
lt  

153 
210,00  

32.130,00 

   ΣΥΝΟΛΟ  153  32.130,00 

 Φ.Π.Α. 24%    7.711,20 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    39.841,20 

  
  

 
Σαλαμίνα 17/12/2020 

Η Συντάξασα 
 

 

 

 

 

Σοφία Σοφρά 

                    Γεωπόνος  (ΠΕ9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σαλαμίνα  17/12/2020 

Ο Δ/ντής  ΠΠ&Κ 

 

 

 
 

Σταμάτιος Βαφειαδάκης  

                      Πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανικός   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100lt  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
----------------------------------------------                                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                        ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2020  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
&ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                              ΚΑ: 20-7131.033 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤAΣ                                                  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 39.841,20€ 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
0
 : Αντικείμενο της προμήθειας. 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη μελέτη προμήθειας τροχήλατων Πλαστικών 

κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας  1.100λιτ. πράσινου χρώματος, προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες υγιεινής απόθεσης των απορριμμάτων στα διάφορα σημεία του Δήμου και να διευκολύνεται η 

διαδικασία αποκομιδής με μηχανικό τρόπο. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 32.130,00€  με Φ.Π.Α. 24%: 

7.711,20€. Το συνολικό ποσό των 39841,20€ θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 20-7131.033 του 

προϋπολογισμού του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2020. 

ΑΡΘΡΟ 2
0
 : Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές - Διατάξεις. 

Στην παρούσα προμήθεια, ισχύουν όπου υφίστανται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ. οι 

διεθνείς ISO και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις : 

α) του Ν. 4412/2016 

β) Ν. 3463/06 με τίτλο “Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων” 

γ) του Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και 
    ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»  

δ) του Π..Δ. 118/07. 

                ε) Ν.4281/8-8-2014 

 

ΑΡΘΡΟ 3
0
 : Τρόπος προμήθειας. 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με  συνοπτικό διαγωνισμό  ν. 4412/16. 

Όλοι δε οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της μελέτης και 

αποδέχονται τους όρους αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 4

0
 : Εγγυήσεις. 

α) «Εγγύηση συμμετοχής», δεν απαιτείται βάση του ν.4412/2016 αρθρο72 παρ. 1
α
 . 

β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμ-
βασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
γ) Οι εγγυήσεις  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού 
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ΑΡΘΡΟ 5
0
: Προθεσμίες παράδοσης- ποινικές ρήτρες. 

 
Η παράδοση του συνόλου των ειδών θα ολοκληρωθεί εντός 60(εξήντα) ημερολογιακών ημερών από 
την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Σε περίπτωση που η ανωτέρω προμήθεια παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου όπως διαμορφωθεί με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε 

σύμφωνα με το Ν.4412/2016 επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων 

και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : 

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου 

προβλεπόμενου χρόνου παράτασης : 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης , προκύπτει κλάσμα ημέρας, 

θεωρείται ολόκληρη ημέρα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, 

5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Μετά καθυστέρηση πέντε εβδομάδων, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση της 

προμήθειας και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον 

προμηθευτή έκπτωτο. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την 

υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία θα 

επιστραφεί μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
0
 : Πληρωμές. 

Η πληρωμή της αξίας στον προμηθευτή, γίνεται (σύμφωνα με το Ν.4412/2016) με την εξόφληση του 

100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή, αφού ο προμηθευτής εκπληρώσει κάθε 

υποχρέωση που απαιτείται από την παρούσα μελέτη. 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι 
σχετικές με τη διενέργεια της προμήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθμού 
εξόδου (Κ.Α. 20-7131.033) του προϋπολογισμού του έτους 2020. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοικήσεως & λογιστικού των Δήμων και  Κοινοτήτων. 
 
ΑΡΘΡΟ 7

ο
 : Τεχνικές προδιαγραφές 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  1100 lit. 

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή 

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής συμμίκτων απορριμμάτων πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να 

ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και συγκεκριμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας κάδων 

απορριμμάτων. Πρέπει να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά, βιομηχανικά απορρίμματα, 

καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο.  Η χωρητικότητα των κάδων  πρέπει να είναι 1100 λίτρα 

περίπου. 

Όλες οι αναφερόμενες απαιτήσεις είναι απαράβατοι εκτός αν αναφέρονται ρητά ως επιθυμητές ή 

προτιμώνται κάποια χαρακτηριστικά, εφ’ όσον αυτά υπάρχουν και προσφέρονται.  

 

Κυρίως σώμα κορμός 

Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει 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 εκκένωση από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά τη στρέψη τους από το 

μηχανισμό ανύψωσης. 

Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά την μεταφορά του και την εκκένωσή του, το 

κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να είναι ισχυρό με νευρώσεις , ώστε να αποφεύγεται η 

παραμόρφωση κατά την χρήση. 
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Για την ανύψωση και ανατροπή τους από τον ανυψωτικό μηχανισμό των απορριμματοφόρων, οι 

κάδοι, θα πρέπει να φέρουν, στα πλευρικά τοιχώματα ισχυρές υποδοχές με συμμετρικούς 

κυλινδροειδείς σωλήνες (πείρους ανάρτησης) μήκους 50mm και διαμέτρου 40mm ±2%, ενισχυμένους 

εσωτερικά με μεταλλικούς κυλίνδρους.  

 Θα προσαρμόζονται σταθερά και ασφαλώς με τουλάχιστον πέντε (5) ισχυρούς κοχλίες στο σώμα του 

κάδου. 

Επιπροσθέτως θα πρέπει να υπάρχει στο μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου μια ειδική υποδοχή 

σχήματος κτένας σύμφωνα με τα κατά ΕΝ 840 προβλεπόμενα.  

Θα φέρει, στις άνω γωνίες του, τέσσερις (4) χειρολαβές κατασκευασμένες στο καλούπι, κατάλληλης 

διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του.  Στο μέσον των 

δύο πλευρικών επιφανειών, θα φέρει και  χειρολαβές, αφαιρούμενες, με δυνατότητα αντικατάστασης 

τους.  

 

Τροχοί 

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου με μεταλλική ζάντα από συμπαγές ελαστικό 

άριστης κατασκευής και ποιότητας, διαμέτρου ∅ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί 

κατακόρυφο άξονα κατά 360°, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να 

μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα 

μέσω ένσφαιρου τριβέως και συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και 

διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά την χρήση του κάδου. 

Οι δύο μπροστινοί τροχοί πρέπει να έχουν σύστημα πέδησης με ποδόφρενο το οποίο πρέπει να 

ενεργοποιείται με απλό πάτημα του ποδιού. 

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δύο 

τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι. 

 

Οπή καθαρισμού 

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή  για την εκροή των 

υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδική τάπα και ελαστική 

τσιμούχα και να έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

Καπάκι  Κάδου 

Το καπάκι να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με  μεντεσέδες μονομπλόκ  

Το καπάκι των σύμμεικτων απορριμμάτων θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την 

τοποθέτηση των απορριμμάτων, ενώ κατά την εκκένωση θ’ ανοίγει αυτόματα κατά την ανύψωση του 

κάδου.  

Η κατασκευή του καπακιού θα είναι ειδικά ενισχυμένη, με βαθιές νευρώσεις σε όλο το μήκος του 

καπακιού, από μπροστά έως το πίσω μέρος για να αντέχει στις καταπονήσεις και τα χτυπήματα. 

Θα φέρει μία χειρολαβή τουλάχιστον σε κάθε πλευρά (πλευρικά και εμπρός). 

Το καπάκι των σύμμεικτων κάδων απορριμμάτων θα ανοίγει  με το χέρι, καθώς και με ποδομοχλό, που 

θα διαθέτει κατακόρυφες ράβδους, για το άνοιγμα και πεντάλ. Στο άνω μέρος των ράβδων, θα 

υπάρχει ροδέλα. 

 

 

 

Ειδικά στοιχεία διασφάλισης ποιότητας 

Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων (σώμα – μεντεσέδες καπακιού, καπάκι) θα είναι μονομπλόκ 

κατασκευασμένα με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού υπό πίεση (INJECTION) από 

πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από 
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υπέρυθρες ακτίνες, ώστε να έχει ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, 

κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου και το 

βάρος του κενού κάδου να είναι σύμφωνα με το ΕΝ 840..  

Οι κάδοι θα φέρουν, κατ’ ελάχιστον, ανάγλυφα κατά τη χύτευση, τις εξής σημάνσεις: το  εργοστάσιο 

κατασκευής, την ημερομηνία κατασκευής, τον σειριακό αριθμό, το διεθνές πρότυπο ΕΝ 840, τη 

σήμανση διασφάλισης ποιότητας κάδων RAL, NF ή GS ή αποδεδειγμένα ισοδύναμο (στο σώμα και 

στο καπάκι υποχρεωτικά) από τον ενδεδειγμένο και διαπιστευμένο οργανισμό διασφάλισης ποιότητας 

για κάδους απορριμμάτων.  

Το χρώμα των κάδων συμμίκτων απορριμμάτων (σώμα και καπάκι) θα είναι πράσινο σύμφωνα με τις 

ανάγκες του Δήμου.  

Με την προσφορά θα κατατεθεί πιστοποιητικό και έκθεση δοκιμής σύμφωνα με το DIN EN 840, 

πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για κάδους απορριμμάτων και διαδικασίες παραγωγής, όπου θα 

επιτρέπει στον κατασκευαστή επί ποινή αποκλεισμού την αποτύπωση της ανάλογης σφραγίδας 

διασφάλισης ποιότητας στο σώμα και στο καπάκι και πιστοποιητικό ή δήλωση συμμόρφωσης CE.  

 

 

 

Λοιπά Στοιχεία Τεχνικής Περιγραφής 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 

απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων. 

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να πλένονται αυτομάτως από ειδικά οχήματα πλύσεως 

που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν 

ασφαλώς από το ανυψωτικό του απορριμματοφόρου και του πλυντηρίου κάδων. 

α) Οι κάδοι θα φέρουν  λωρίδες τύπου 1-  ζέβρας στις εμπρόσθιες γωνίες. 

β) Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία, ανάγλυφα ή με 

ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση : 

• Αύξων αριθμός 

• Ηχητική στάθμη  (όχι μεγαλύτερη από 99 dB(A) 

• Η χωρητικότητα των κάδων σε λίτρα 

• Το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος σε κιλά 

• Η σήμανση CE  

• Η σήμανση EN 840  

• Το έτος κατασκευής 

• Η σήμανση διασφάλισης ποιότητας RAL, NF ή S ή αποδεδειγμένα ισοδύναμο (στο σώμα και 

το καπάκι) 

• Η χώρα προέλευσης  

• Η ένδειξη για την μη απόρριψη καιόμενων αντικειμένων 

 

Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχει το λογότυπο του Δήμου Σαλαμίνας με θερμοεκτύπωση. 

 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 

απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών. Το σύστημα ανύψωσης και εκκένωσης θα πρέπει να είναι 

κατάλληλων προδιαγραφών, ισχυρής κατασκευής και θα εξασφαλίζει την ασφαλή αγκίστρωση, ανύψωση και 

ανατροπή του κάδου. 

Οι προσφερόμενοι κάδοι θα πρέπει να συνεργάζονται άριστα με τους διατιθέμενους από τον Δήμο 

ανυψωτικούς μηχανισμούς. Η διαμόρφωση των κάδων θα πρέπει να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να 

ανυψώνονται και να πλένονται από τα ειδικά οχήματα πλύσεως κάδων που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την 

Διεθνή αγορά. 
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Κατάσταση προσωπικού από την οποία να προκύπτει/αιτιολογείται η επάρκεια ύπαρξης τεχνικού μόνιμου 

προσωπικού (τουλάχιστον δύο (2) Τεχνίτες) και επιστημονικού προσωπικού (τουλάχιστον δύο (2) 

Μηχανολόγοι Μηχανικοί). 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής των πλαστικών κάδων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 

πρέπει να προσκομίσει αποκλειστικό συμβόλαιο (επικυρωμένο αντίγραφο) εκπροσώπησης του 

κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα (και επί ποινή αποκλεισμού, όχι μόνο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό). 

Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001:2015, 14001:2015 & 45001:2018 του προμηθευτή για εμπορία και τεχνική 

υποστήριξη. 

Πιστοποιητικά της σειράς ISO 9001:2015 & 14001:2015  & OSHAS 18001:2007 για τον κατασκευαστή. 

 

 

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Για το προσφερόμενο  είδος κάδου της παρούσας προμήθειας, κατά την υποβολή του φακέλου 

προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν δείγμα ίδιο με το προσφερόμενο προϊόν, 

από το οποίο θα διαπιστωθεί το εργοστάσιο παραγωγής και το σήμα ποιότητας. Το λογότυπο του Δήμου 

Σαλαμίνας δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται στο κάδο που έχει προσκομιστεί σαν δείγμα. Το 

δείγμα πρέπει να ανταποκρίνεται απολύτως στο προσφερόμενο είδος και στα κατατεθέντα 

πιστοποιητικά ποιότητας. Το δείγμα θα παραδοθεί στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου τουλάχιστον 

1 εργάσιμη ημέρα νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 8
0
 : Γενικά. 

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις : 

• Του Ν.2286/1-1-1995 "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” 

• Του  Ν.4412/2016 

 

 

 
Σαλαμίνα 17/12/2020 

Η Συντάξασα 
 

 

 

 

 

Σοφία Σοφρά 

                    Γεωπόνος  (ΠΕ9)  

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σαλαμίνα  17/12/2020 

Ο Δ/ντής  ΠΠ&Κ 

 

 

 
 

Σταμάτιος Βαφειαδάκης  

                      Πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανικός   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100lt  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
----------------------------------------------                                                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                        ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2020  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
&ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                                              ΚΑ: 20-7131.033 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤAΣ                                                  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 39.841,20€ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 - Αντικείμενο της προμήθειας. 

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην  μελέτη προμήθειας τροχήλατων πλαστικών 
κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας  1.100λιτ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής 
απόθεσης των απορριμμάτων στα διάφορα σημεία του Δήμου και να διευκολύνεται η διαδικασία 
αποκομιδής με μηχανικό τρόπο. 

 
ΑΡΘΡΟ 2

ο
 - Ισχύουσες διατάξεις. 

Η παρούσα προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.  Η δαπάνη για την ανωτέρω 
προμήθεια, θα ανέλθει στο ποσό των 39.841,20 € (με  Φ.Π.Α) και θα βαρύνει την υπό Κ.Α.:  
20-7131.033 σχετική πίστωση του οικονομικού έτους 2020.  
 
ΑΡΘΡΟ 3

ο
 – Στοιχεία Μελέτης. 

Τα στοιχεία της μελέτης είναι: 

Α. Τεχνική Έκθεση   

Β. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων   

Γ. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων- Τεχνική Περιγραφή 

Δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός   

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 – Τρόπος εκτελέσεως προμήθειας 

Η προμή 

θεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και σύμφωνα με τις 
διατάξεις ν. 4412/2016. Όλοι δε οι διαγωνιζόμενοι θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν 
γνώση της μελέτης και αποδέχονται τους όρους αυτής. Η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
ορίζεται μέχρι την  …-….-2020 ημέρα ….. και ώρα ….. Μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και 
νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 – Εγγυητική Επιστολή. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται βάση του Ν.4412/2016 άρθρο 72 
παρ.1

α
. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 - Σύμβαση. 

Ο προμηθευτής της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος της είναι 
υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο - όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε 
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών - για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης. 
Με την υπογραφή της σύμβασης  ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη προμήθεια  
ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής προδιαγραφής, τα υπό προμήθεια είδη θα είναι 
αρίστης ποιότητας  και θα ανταποκρίνονται  από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία  για την οποία 
προορίζονται  και σε κάθε περίπτωση δεν θα γίνονται  δεκτά υλικά δευτέρας ποιότητας .  
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Ο προμηθευτής δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή για μέρος αυτής άλλο φυσικό πρόσωπο  
η νομικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου .  

 

 ΑΡΘΡΟ 7
ο
 - Έκπτωση του αναδόχου. 

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας φόρτωσης - παραδόσεως του υλικού 
ή ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 
σύμφωνα με το Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 - Τιμολόγιο. 

Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη την διάρκεια της 
προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται  σε καμία αναθεώρηση.  Στη συμβατική αξία των υπό 
προμήθεια υλικών διενεργούνται οι προβλεπόμενες εκ του νομού κρατήσεις , οι οποίες θα βαρύνουν 
τον προμηθευτή .  
 
ΑΡΘΡΟ 9

ο
 - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, 

που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 - Πληρωμές. 

Η πληρωμές θα γίνουν με τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 - Παραλαβή. 

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Σαλαμίνας, αφού διαπιστωθεί 

ότι ο προμηθευτής εκπληρώνει πλήρως τις απαιτήσεις της μελέτης. 

Κατά την παράδοση, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου θα ελέγξει την συμφωνία των υλικών, 

με τα υλικά της προσφοράς του ανάδοχου και με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Εάν κατά την 

παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές προδιαγραφές, ο Δήμος Σαλαμίνας μπορεί να 

προτείνει απόρριψη του υλικού ή αντικατάσταση (σύμφωνα με το Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί θα εκτελεί δοκιμές  παρουσία του εκπροσώπου του ανάδοχου ή θα 

στείλει δείγματα για έλεγχο σε ειδικευμένα εργαστήρια με δαπάνες του ανάδοχου. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις  προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια 

προθεσμίας, ο Δήμος Σαλαμίνας δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό 

του αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη 

των σχετικών δαπανών, χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 - Παράδοση των υλικών. 

α) Η παράδοση του συνόλου των ειδών θα ολοκληρωθεί εντός 60(εξήντα) ημερολογιακών ημερών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

β) Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει μέχρι της παραδόσεως  αυτής 

 
Σαλαμίνα 17/12/2020 

Η Συντάξασα 
 

 

Σοφία Σοφρά 

                    Γεωπόνος  (ΠΕ9)  

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σαλαμίνα  17/12/2020 

Ο Δ/ντής  ΠΠ&Κ 

 

Σταμάτιος Βαφειαδάκης  

           Πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανικός   

 

                                                                          
 

 

Σαλαμίνα 15/05/2017 
Η Συντάξασα 

 

 

 

   Σοφία Σοφρά 

                                   Γεωπόνος  (ΠΕ9)  

 

 



10 

 

                                                                                                    
                                                                                                   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ                                           
                                                                                                   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100lt                                                             
                                                                                                   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2020                                                                                  
                                                                                                   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 39.841,20€ 

 

                                            

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(ΤΕΜ.)  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ  

1 
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 
lt  

153 
 

 

   ΣΥΝΟΛΟ  153   

 Φ.Π.Α. 24%     

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     

  

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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                                        ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100lt  

           

                        CPV:  34928480-6 (Δοχεία & Κάδοι Απορριμμάτων) 

 

 

 

 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/2020 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 39.841,20€ (32.130,00+7.711,20 ΦΠΑ) 

Κ.Α. :  20-7131.033 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ  2020 

 

 

 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
          

                      ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2020                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

  

             ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΠ&Κ 


