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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               
ΔΗΜΟ   ΗΣΕΙΑ                                                                                           

 
 
 
 
 
 

ΗΣΕΙΑ  18/2/2016 
Απίθμ. Ππωη.: 578 
 
 
 

              
 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
 
Ο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ εηείαο θ. Παηεξάθεο Θεφδσξνο δηαθεξχζζεη δεκφζην 

πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ  πξνκήζεηα  < θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη αληαιιαθηηθψλ 

απηψλ >  ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ. 4/2016 κειέηεο ηεο 

Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ εηείαο θαη κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο   Ισσύοςσερ Διατάξειρ 
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ: 

 Σε κε αξηζκφ 11389/ΦΔΚ 185 Β’/23-3-1993 απφθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ «Δληαίνο Καλνληζκφο 

Πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

(Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α.)». 

 Σν Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α’/1-2-1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ». 

 Σν Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α/8-6-2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

 Σν N. 3852/ΦΔΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) <Πεξί Γεκνζίνπ  Λνγηζηηθνχ , 

ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο > 

  Σν αξίζκ. 21437/5-5-2011 Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο  

 &Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ρξεκαηηθψλ    πνζψλ ηνπ 

άξζξνπ 83 παξ.1 ηνπ Ν. 2362/95 

 ΣελΠ1/3306/03.11.2010ΑπφθαζεηνπΤπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηο θαη Ναπηηιίαο 

(ΦΔΚ 1789/12.11.2010 ηεχρνο Β) πεξί < Δμαίξεζε Πξνκεζεηψλ απφ   ηελ έληαμε ηνπο ζην Δληαίν 

Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ (Δ.Π.Π.) > 

 Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο.». 

 Σελ 3373/390/20-03-1975 θαη ηεο 4993/745/24-04-1975 Τ.Α. Πεξί Καζνξηζκνχ 

Γηαδηθαζίαο Δπηζθεπήο – πληήξεζεο θαη Πξνκήζεηαο Αληαιιαθηηθψλ. 

 Σν N. 3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν.3548/07 ΦΔΚ 68
Α
/20-3-07 < Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 Σνπ 157νπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4281/ΦΔΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4013/ΦΔΚ 204 Α’/15-9-2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ  Γεκνζίσλ πκβάζεσλ -Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο -Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρχζκηζε 

ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ 

θαη  Γηθηχσλ». 
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 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/99 (Α΄45) , φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-3-14) πεξί θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ 

αληηγξάθσλ εγγξάθσλ. 

 Σελ ππ’ αξηζκ. 4/2016  Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ εηείαο 

 Σελ αξηζκ. 20/2016  Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο 

πξνκήζεηαο.  

 Σελ ππ’ αξηζκφ  14/2016 απφθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ εηείαο  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ  δηαγσληζκνχ  

 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο   τοισεία Αναθέτοςσαρ Απσήρ 

Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ν Δήκνο εηείαο 

Γηεχζπλζε έδξαο ηνπ Γήκνπ: 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΗΟΤ 9  Σ.Κ. 72300   ΖΣΔΗΑ  

http://www.sitia.gr/ 

Σειέθσλν: 28433 40518, 41323 

Fax : 2843029243 

E-mail: info@sitia.gr 

Πιεξνθνξίεο: 28433 40518, 41323 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο   Πποϋπολογισμόρ  
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο, 

πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 28.456,05€ επξψ  (23.135,00+ 5.321,05 ΦΠΑ 23%) θαη ζα 

αληηκεησπηζηεί απφ πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2016 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Κ.Α. 20-7135.006 θαη 20-6673.001.   

Ο αξηζκφο αλαθνξάο ηεο νλνκαηνινγίαο ( C.P.V.) θαη ε αμία ησλ δεηνχκελσλ πξντφλησλ 

είλαη :  

 

C.P.V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

34928480-6    Γνρεία θαη Κάδνη Απνξξηκκάησλ 
28.456,05 

 

Σα πξνο πξνκήζεηα είδε πεξηγξάθνληαη θαη πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο ζηελ παξνχζα 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. 

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζε Πξνκεζεπηή  πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή ζην ζχλνιν 

ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο.  

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην 

ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο πξνκήζεηαο.  

Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ πνζνηήησλ ή 

κέξνο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
   Δεκνζίεπζε Δηαθήξπμεο  

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ζηαιζεί  γηα δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα 

ΑΝΑΣΟΛΖ  , ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο  « ΓΗΑΤΓΔΗΑ », ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ 

θαη Οιφθιεξν ην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο  ζα αλαξηεζεί ζην δηθηπαθφ ηφπν  ηνπ Κ.Ζ.Μ.Γ.. 

θαη  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεχζπλζε: www.sitia.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ν
   Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνύ 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ εηείαο ζηελ νδφ Π. 

Βαξζνινκαίνπ 9 απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ ηελ   01 Μαξηίνπ  2016 εκέξα 

Σξίηε . 

2. Ώξα έλαξμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10.00 π.κ. θαη ψξα ιήμεο ε 11.00 π.κ. 
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ΑΡΘΡΟ 6

ν
   Σξόπνο Λήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ Δηαγσληζκνύ-Παξνρή Δηεπθξηλίζεσλ 

επί ηεο Δηαθήξπμεο  

1. Ζ κειέηε θαη ε Γηαθήξπμε βξίζθνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ εηείαο , φπνπ νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο λα ιακβάλνπλ γλψζε (Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ 9 Σ.Κ. 72300-εηεία ,  ηει. 2843341323, θαμ 28430 20821 θ. 

Δκκ. Φπιηλάθεο )  

2. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

κέρξη θαη 5 εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. Ο Γήκνο ζα απαληήζεη ζε φιεο 

καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο θαη ζε φινπο φζνπο 

έρνπλ παξαιάβεη ηε δηαθήξπμε, ην αξγφηεξν 3 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη 

νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
   Δεθηνί ζηνλ Δηαγσληζκό 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή 

αιινδαπά, νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ Δηαγσληζκό 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην  δηαγσληζκφ πξνζθνκίδνπλ ζε πξσηφηππα ή ζε επθξηλή 

θσηναληίγξαθα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ , ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/99 , φπσο ηξνπνπνηήζεθε ,κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ Ν. 

4250/14. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαηίζεληαη πξσηόηππεο 

ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηφηππσλ ή επηθπξσκέλσλ 

εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδεηαη ηα εμήο :  

1. Απιά Αληίγξαθα Δεκνζίσλ Εγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ 

αληηγξάθσλ ησλ δεκφζησλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπ θνξείο 

ηεο πεξ. α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Ν. 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε 

δελ πεξηιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (π.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο 

θ.α.) , γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ 

αληηγξάθσλ. 

2.  Απιά Αληίγξαθα  αιινδαπώλ Δεκνζίσλ Εγγξάθσλ 

Γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηεο ρψξαο απηήο , θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

αξζξν 36 παξ. 2β ηνπ θψδηθα δηθεγφξσλ (Ν.4194/2013)  

3.  Απιά Αληίγξαθα  ηδησηηθώλ Εγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά  απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ 

εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

36 παξ. 2 β) ηνπ  θψδηθα δηθεγφξσλ Ν. 4194/13, θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα 

πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο 

πεξίπησζεο α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014. 

Δθφζνλ θαηαηεζνχλ θσηναληίγξαθα θαηά ηα αλσηέξσ ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα δηελεξγεί 

δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζε απηά ζχκθσλα κε ην Ν. 4250/2014 , ηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία 6 ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (αξ. πξση. 3699/10-9-14) θαη ηα έγγξαθα κε ΑΓΑ : ΒΜ3ΛΥ-ΤΝ9, ΒΗΖΟΥ-

6ΤΕ  ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο & ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Όζνη πξνκεζεπηέο επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ 

καδί κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά κε 

πνηλή απνθιεηζκνύ: 
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8.1.ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (δύν ζεηξέο)  

ΟΗ ΔΛΛΖΝΔ ΠΟΛΗΣΔ 

Α. Εγγπεηηθή Επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ ( κε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 10
ν
  ηεο παξνχζαο ) πνπ είλαη ην 2% (δχν επί ηνηο εθαηφ ) επί ηεο ζπλνιηθήο ελδεηθηηθά 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ην  ΦΠΑ 

Β. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο 

ζ' απηφ θαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, πνπ ζα έρεη  εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  

Γ. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: 

 Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ε ησλ  

Ο.Σ.Α. 

 Έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ησλ ζρεηηθψλ κε απηή δηαηάμεσλ θαη ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.  

 φηη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 

Γ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είλαη 

ελήκεξνη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαηά 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ,πξνο φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο 

ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ.  

Δ.  Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 , πνπ ζα αλαθέξεη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ. 

Σ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο 

είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ε. Πηζηνπνηεηηθό αξκφδηα δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ,αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή 

έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

Ζ. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ , έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ , απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  

Δάλ απφ ην ππνβιεζέλ πνηληθφ κεηξψν δελ πξνθχπηεη ην είδνο ηνπ αδηθήκαηνο γηα ην νπνίν 

θαηαδηθάζζεθε ν ελδηαθεξφκελνο , ππνβάιιεηαη απφ απηφλ ππεχζπλε δήισζε ην Ν. 1599/86 

φπνπ αλαθέξνληαη  κε ζαθήλεηα ηα αδηθήκαηα απηά.  

 

ΟΗ ΑΛΛΟΓΑΠΟΗ 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ γηα ηνπο Έιιελεο Πνιίηεο αιιά κε έθδνζε 

ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο.  

 

  

ΣΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΖΜΔΓΑΠΑ Ζ ΑΛΛΟΓΑΠΑ 

Α. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο θαη Αιινδαπνχο Πνιίηεο  

Β. Δηδηθφηεξα ηα  αλσηέξσ Ννκηθά Πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο 

ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο Α.Δ. , 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηα νπνία 

λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο  Η. ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

Γ. Σα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζχζηαζεο, λνκηκνπνίεζεο θαη 

εθπξνζψπεζήο ηνπο, φπσο θαη ινηπά λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Καηαζηαηηθφ, ΦΔΚ θιπ.) ελ 

ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 

πνηνη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν  κε ηελ ππνγξαθή ηνπο θαη αλαιπηηθά :  

  

 ε φηη αθνξά ζηελ ζπκκεηνρή εηαηξηψλ Α.Ε. θαη Ε.Π.Ε.  απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: 

1. ΦΔΚ ζχζηαζεο, 
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2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ηα ΦΔΚ ζηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπηεί 

φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ  

3. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα 

πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή Πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ Πξνζθνξά θαη ηα ινηπά 

απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν σο 

αληίθιεηνο. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ , ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο Πξνζθνξψλ. 

 

 ε φηη αθνξά ζηελ ζπκκεηνρή εηαηξηψλ Ο.Ε, θαη Ε.Ε.  απαηηνχληαη ηα παξαθάησ: 

 

1.Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φιεο ηηο κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ  

2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο 

εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ 

νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 

ΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη επηπιένλ: 

Α. Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

ΔΝΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ (ΚΟΗΝΖ ΠΡΟΦΟΡΑ) 

α. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε άξζξν 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ 

απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (Μ.Μ.Δ.)  

 

8.2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο , ππνβάιινπλ 

εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνχκελνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

8.3 εκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86, πξέπεη λα  

είλαη πξσηφηππεο θαη λα ππνγξάθνληαη απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην 

δηαγσληζκφ, ή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο ,θαη λα θέξνπλ 

βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή 

ζπκβνιαηνγξάθν. 

 

8.4 . Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε δήισζε 

ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα 

ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.    

 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ν
   Εγγπήζεηο  

9.1 Εγγύεζε ζπκκεηνρήο 

Α) Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ( δχν επί ηεο εθαηφ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο κειέηεο, ρσξίο Φ.Π.Α.  

Β) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο, κεηά ηελ 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 10
ν
   ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο δειαδή ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ (90) εκέξεο. 
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ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ιήγεη , ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί πξηλ 

ηε ιήμε ηεο λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη  εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Γ) Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο επηζηξέθνληαη σο εμήο: 

α) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ην Γηαγσληδφκελν ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε ζχκβαζε 

πξνκήζεηαο , επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο. 

β) Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αθνξνχλ ηνπο ινηπνχο Γηαγσληδφκελνπο πνπ έιαβαλ κέξνο 

ζην Γηαγσληζκφ, επηζηξέθνληαη εληφο ηεζζάξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο πεξί απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο είηε ηεο νξηζηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 

ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, δελ έρεη ηζρχ θαη επηζηξέθεηαη θάζε εγγπεηηθή επηζηνιή 

ηεο νπνίαο παξήιζε ε δηάξθεηα ηζρχνο, εθφζνλ δελ παξαηάζεθε ή αλαλεψζεθε ε ηζρχο ηεο 

απφ ηνλ εγγπεηή θαη ην Γηαγσληδφκελν. 

Γ) Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο , αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη πξέπεη λα αλαθέξνπλ 

θαη ηα αθφινπζα :  

ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

1. Σελ εκεξνκελία Έθδνζεο 

2. Σνλ Δθδφηε 

3. Σνλ Φνξέα ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ( Γήκνο εηείαο ) 

4. Σνλ Αξηζκφ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο 

5. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

6. Σελ πιήξε Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε 

7. Σε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ  

8. Όηη ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα & αλεπηθχιαθηα , ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο ή ηεο δηδήζεσο   

9. Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο Υξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε παξνχζα 

δηαθήξπμε θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα. 

Απφ ηα κε αξ. 8 θαη 9 σο άλσ ζηνηρεία, εμαηξνχληαη ηα γξακκάηηα εγγπνδνηηθήο 

παξαθαηαζήθεο, φπσο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θαζψο θαη ζηελ  πεξίπησζε 

απηή ν ίδηνο ν νθεηιέηεο εγγπάηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηαβάιινληαο ν 

ίδηνο ην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. 

 

 

9.2 Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Α) Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ηηο νπνίεο ζα εθδψζεη ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν 

ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ζα εθδνζνχλ ππέξ ηνπ Γήκνπ. Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε 

θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ην 

χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ  5%  (πέληε επί ηεο εθαηφ) επί ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο  ρσξίο ην ΦΠΑ. 

Β) Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Γ) Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο , αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο (βι. παξ. 9.1 (Δ) παξαπάλσ) κε ηηο 

εμήο δηαθνξέο :  

Γελ ζα αλαθέξνπλ ηελ ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Θα αλαθέξνπλ ηνλ ηίηιν ηεο πξνκήζεηαο πνπ ηνπο αλαηέζεθε  

Γ) Ζ Δγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. 

 

Οη  εγγπήζεηο κπνξεί λα εθδίδνληαη  απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-

κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ 

θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ην 

δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 
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παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε 

απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 

 

Άξζξν 10
ν
  Υξόλνο Ιζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ  

Α) Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα 2 (δχν)  

κήλεο πξνζκεηξνχκελεο  απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Πξνζθνξά 

πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Β) Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηε εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία πξηλ απφ 

ηε ιήμε ηεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
   Υξόλνο θαη Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ ηελ 01  

Μαξηίνπ  2016 εκέξα Σξίηε θαη απφ ψξα 10.00 κέρξη θαη 11.00 π.κ.. απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ή ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ηαρπδξνκηθά ζηελ έδξα 

ηνπ Γήκνπ, ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ , ππφςε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ κέρξη 

ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Γήκν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκψλ πξηλ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ 

πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 

4. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο 

πξνζθέξνληεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ν
   Σηκέο Πξνζθνξώλ -Γιώζζα ζύληαμεο Πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ: 

α) ηελ ηηκή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ κε θξαηήζεηο, ρσξίο Φ.Π.Α.. 

β) ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. 

2. Με ηελ πξνζθνξά ε ηηκή ηνπ πιηθνχ δίδεηαη αλά κνλάδα. 

3. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. Πξνζθνξά ζε άιια λνκίζκαηα ή κε ξήηξα 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

4. Οη πξνζθνξέο ζα αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε κειέηε θαη ηα 

πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, 

λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο πξνκήζεηαο.  

Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά ε νπνία ζα δίδεηαη γηα κέξνο κφλν ησλ πνζνηήησλ ή 

κέξνο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο.  

5. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

6. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα  

7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη εθφζνλ ππάξμνπλ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ν
   Φάθεινο  πξνζθνξάο  

1. Με πνηλή λα κελ γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απφ 

απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

α) Ζ ιέμε « ΠΡΟΦΟΡΑ ». 

β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

γ) Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο δηαθήξπμεο. 

δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ν ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο 

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (Δπσλπκία, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, Α.Φ.Μ. 

& Γ.Ο.Τ. )  

2. Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία 

θαη εηδηθφηεξα: 

 ηνλ ΚΤΡΙΩ  θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη:  
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α). Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (ζε δύν 

αληίγξαθα). (Άξζξν  8
ν
 ) 

β). ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦOΡΑ (δύν ζεηξέο) ε νπνία επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πεξηέρεη:   

1) πκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ην ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πνπ 

πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 , πνπ ζα δειψλεη φηη: :  

 Σν εξγνζηάζην θαη ηε ρψξα θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ 

 ην ρξφλν πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθψλ ζην Γήκν  

 ην Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ  

 ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν αληαπφθξηζεο  ηνπ ζπλεξγείνπ γηα ηηο αλάγθεο service  

 ηνλ ρξφλν ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.   

3) Πηζηνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ISO 9001 γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε.   

4) Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ ΔΝ-840/2/5/6-απφ πηζηνπνηεκέλα  θέληξα - γηα ηα ππφ 

πξνκήζεηα είδε, κε ηα αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ θαη δνθηκψλ απ’ φπνπ ζα πξνθχπηνπλ θαη ηα 

βαζηθά ηερληθά ζηνηρεία ησλ θάδσλ ( ρσξεηηθφηεηα, θ.α) . Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο ην νπνίν 

δειψλεηαη σο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ππφ πξνκήζεηα θάδνπ δελ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ 

απηφ πνπ αλαθέξεη ην σο άλσ πηζηνπνηεηηθφ. 

5) Πηζηνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά ISO 9001 θαη 14001. 

6) Πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/ prospectus (φρη θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ. 

 

3. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, 

κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε <ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ> . 

Ο Φάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο λα θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Μέζα ζην θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο , λα θαηαηεζεί ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν ην ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ζε 2 αληίγξαθα) πνπ 

πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

4. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη 

κνλνγξαθεκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  

5. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο 

δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κφλν φηαλ 

δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, είηε ελψπησλ ηεο είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο 

ππεξεζίαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

6. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ν
  Απνζθξάγηζε -Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ-Καηαθύξσζε  

1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ,ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ εηείαο 

Γεκαξρείν, Βαξζνινκαίνπ 9, εηεία ΣΚ 72300,  παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο,(εθφζνλ ην επηζπκνχλ). 

2. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο , δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη 

ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή σο εθπξφζεζκεο. 

3. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: Αλνίγνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαη 

απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερληθψλ Πξνζθνξψλ,  

κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ 

θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  θαηά θχιιν. 

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά κνλνγξάθνληαη, θαη 

αθνχ ζθξαγηζζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή θπιάζζνληαη, κέρξη λα θξηζεί ε πιεξφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ θπξίσο θαθέισλ  θαη ε ζπκθσλία ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ θπξίσο 

θαθέισλ  κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο. 

 4. Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά απνζθξαγίδεηαη ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ 

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, φζσλ ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ηερληθά ζηνηρεία θξίζεθαλ πιήξε θαη ηειηθά απνδεθηά απφ ηελ επηηξνπή. 
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5. Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ φηαλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή είλαη θξηηήξην ε 

ρακειφηεξε ηηκή ιακβάλνληαη ππφςε θπξίσο ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 

- Ζ ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Γηαθήξπμεο. 

- Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε. 

- Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηκέο πνπ πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο 

δηαγσληζκνχο θαη ηελ ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή, γηα φκνην ή παξεκθεξέο πιηθφ. 

Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά είλαη απνδεθηή κε 

βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, 

πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ην ζύλνιν ηεο πξνζθνξάο ησλ εηδώλ χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε  ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη 

ζρεηηθά.  

 

 

Άξζξν 15
ν
  Κξίζε Απνηειέζκαηνο Δηαγσληζκνύ  

1) Ζ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ κε γλσκνδφηεζή ηεο 

πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη :  

 Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο  

 Μαηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε 

ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

 Σελ θαηαλνκή ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηέν πιηθφ , κεηαμχ 

ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ ή ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηνπο.  

2) ηελ πεξίπησζε πνπ ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο γλσκνδνηεί γηα :  

α) Μαηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο πνζφηεηαο ηεο κειέηεο  

β) πλέρηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ πξνζθνξψλ ρσξίο 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ή  

γ) ηειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε λένπο φξνπο , ηφηε 

ηελ ηειηθή απφθαζε ιακβάλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ν
   Ελζηάζεηο-Πξνζθπγέο 

 Α) Έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο 

ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζε απηφλ , ππνβάιιεηαη ζην Γήκν εγγξάθσο σο εμήο : 

1)Έλζηαζε θαηά ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

Τπνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξνπή κέζα ζην κηζφ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο έσο ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ .Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο 

ηεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ . Αλ πξνθχπηεη θιάζκα 

ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε 

ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

2) Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο 

πξνκεζεπηή ζε απηφλ 

Τπνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επηηξνπή κφλν απφ 

πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζζεθε απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, κέρξη 

θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ εκέξα αλαθνίλσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ. 

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά εμεηάδεηαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία 

ππνβάιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ ε νπνία ηειηθά θαη απνθαζίδεη. 

Β) Γηα ηηο απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηηο 

αλσηέξσ ελζηάζεηο νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε κε δηθή ηνπο επζχλε. 

Γ) Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ιφγνπο , δελ γίλνληαη δεθηέο   

Γ) Γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 238 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε ζπλδπαζκφ κε απηέο ηνπ άξζξνπ 
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227 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ. Γηα ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 3886/20 σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

Άξζξν 17
ν
 Δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ή απεπζείαο αλάζεζε   

Α) Πξνκήζεηα κε « δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο » ή « απεπζείαο αλάζεζε » κπνξεί λα 

γίλεη εάλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ β 

θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ  

Β) Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε πξνκήζεηα κε δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο ή κε 

απεπζείαο αλάζεζε απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν επηιέγεη θαη ηνλ 

πξνκεζεπηή, αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νξγάλνπ. Ζ 

απφθαζε πξέπεη λα αηηηνινγείηαη δεφλησο, κε ξεηή αλαθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνζθπγή ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  

 

Άξζξν 18
ν
 Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο  

Α) Μεηά ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν Γήκνο, αλαιακβάλεη λα 

απνζηείιεη ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο θαη λα ππνγξάςεη ζπκθσλεηηθφ κε ηνλ/ηνπο 

αλάδνρν/νπο, γηα ηα είδε θαη ηηο πνζφηεηεο, πνπ ηνπο θαηαθπξψζεθαλ. 

Ο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη λα θαηαζέζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 9
ν
  ηεο παξνχζεο.   

Β) Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε 

ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 34 &35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ν 
 ύκβαζε 

Ζ χκβαζε  θαηαξηίδεηαη  κεηά ηελ θαηαθχξσζε θαη ππνγξάθνληαη θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε (Γήκν, πξνκεζεπηή). 

Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε δηαθήξπμε .Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν θαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπν αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί φηαλ απηφ 

πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο. 

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε Γχν (2)  κήλεο  κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο 

ζχκβαζεο , κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 46 

ηνπ ΔΚΠΟΣΑ  θαη έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ Γήκνπ κε ηελ  ίδηα αθξηβψο  ηηκή  

κε απηή ηεο πξνζθνξάο ηνπ . 

Ζ ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κα ηε παξαπάλσ ζηνηρεία θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο :  

 Σνλ Σφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε 

 Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε λνκνζεζία ηππηθέο δηαηάμεηο  

 Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα 

 Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή  

 Σνλ Σφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ  

 Σελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 

 Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο  

 Σνλ ηξφπν πιεξσκήο 

 Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ  

 

ΑΡΘΡΟ 20
ν
   Παξάδνζε ησλ εηδώλ -Πιεξσκή  

1. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κέζα ζην ρξφλν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε  ζχκβαζε απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζα νξίζεη ν Γήκνο. 

2. Ζ παξαιαβή ησλ πξντφλησλ  ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ. 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο πξνηείλεη ηελ ηέιεηα απφξξηςε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππφ παξαιαβή 

πιηθψλ. Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηα δείγκαηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ λα 
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ζηέιλεη απηά θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε νπνηνδήπνηε εξγαζηήξην γηα εμαθξίβσζε ησλ 

ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Μεηά απφ ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ,ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ 

πξνκεζεπηή, ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ νινθιήξσζε θάζε 

λφκηκνπ ειέγρνπ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ , ν δήκνο 

ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ηνλ πξνκεζεπηή κέζα ζε δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ 

(Π.Γ.166/2003) 

 

Άξζξν 21
ν
  Δηαθνξέο δηαθήξπμεο-Νόκσλ 

1. Όηαλ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ππεξηζρχεη ν ΔΚΠΟΣΑ . Όηαλ ε δηαθήξπμε δε αλαθέξεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο ηζρχεη ν ΔΚΠΟΣΑ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο δελ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2286/95 θαη Ν 3463/06. 

 

ΑΡΘΡΟ 22
ν
  Καλόλεο Δεκνζηόηεηαο ηεο Δηαθήξπμεο. 

1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ. 

2. Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζα δεκνζηεπζεί κηα θνξά ζηηο  :  

α) Ννκαξρηαθή εκεξήζηα εθεκεξίδα ΑΝΑΣΟΛΖ 

β) Ηζηνζειίδα ηεο  « ΓΗΑΤΓΔΗΑ » 

γ) Ηζηνζειίδα ηνπ « ΚΖΜΓΖ » 

δ) Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζηε δηεχζπλζε: www.sitia.gr 

χκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/09 θαη ηελ αληίζηνηρε 3ε παξάγξαθν ηνπ 4νπ άξζξνπ 

ηνπ Ν. 3548/07 , νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο , ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα 

δεκνπξαζίαο , αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο , ζα θαηαβάιινληαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηελ δηαδηθαζία , κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ. 

 

                                                                      

 

                                                                          Ο Δήκαξρνο εηείαο  

 

 

 

                                                                           Θεόδσξνο Παηεξάθεο  
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                               
ΓΖΜΟ   ΖΣΔΗΑ                                                                                           

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΑΤΣΩΝ 
:  

ΗΣΕΙΑ            18 / 2 /2016 
Αξίζκ. Πξση.:  578 
 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

 

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ (€)  
ΚΟΣΟ  

(€) 
1 πιαζηηθφο θάδνο απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 
Σεκάρην 80 210 16.800,00 

2 πιαζηηθφο θάδνο απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 770 lt 
Σεκάρην 10 195 1.950,00 

3 πιαζηηθφο θάδνο απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 240 lt 
Σεκάρην 20 50 1.000,00 

4 πιαζηηθφο θάδνο απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 120 lt 
Σεκάρην 18 30 540,00 

 χλνιν  20.290,00 
Φ.Π.Α 23% 4.666,70 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ  24.956,70 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΚΑΔΩΝ  

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ (€) 
ΚΟΣΟ  

(€) 
1 Πιαζηηθφ θαπάθη θάδνπ 1100 lt Σεκάρην  20 60 1200,00 
2 Πιαζηηθφ θαπάθη θάδνπ 770 lt Σεκάρην 10 50 500,00 
3 Σξνρνί  Σεκάρην 23 15 345,00 
4 Σξνρνί κε πνδφθξελν Σεκάρην 10 12 120,00 
5 Πχξνο αλάξηεζεο  πιαζηηθνχ 

θάδνπ 1100lt  
Εεχγνο  20 17 340,00 

6 Πχξνο αλάξηεζεο πιαζηηθνχ 

θάδνπ 770lt 
Εεχγνο 20 17 340,00 

 χλνιν  2845,00 
Φ.Π.Α 23% 654,35 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ   3.499,35 

ΔΑΠΑΝΗ 23.135,00 
Φ.Π.Α 23% 5.321,05 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 28.456,05 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                               
ΓΖΜΟ   ΖΣΔΗΑ                                                                                           

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΑΤΣΩΝ 
:  

ΗΣΕΙΑ          18/ 2 /2016 
Αξίζκ. Πξση.: 578  
 

 

 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ & ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ   

Γηα ηηξ ηεπκηθέξ απαηηήζεηξ ζπεηηθά με ημοξ θοιημμέκμοξ θάδμοξ απμννημμάηωκ ηζπύμοκ:  

1) H KYA 114218/1997. Καηάνηηζε πιαηζίμο πνμδηαγναθώκ θαη γεκηθώκ πνμγναμμάηωκ 

δηαπείνηζεξ ζηένεωκ απμβιήηωκ (ΦΓΚ 1016/Β/17-11-1997). 

2)  Μεηνώμ Γκηαίωκ Σεπκηθώκ Πνμδηαγναθώκ πμο είκαη ακανηεμέκμ ζηεκ ηζημζειίδα 

ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίωκ ομβάζεωκ (ΓΗΔΗ)   

Σα προσυερόμεμα προϊόμτα θα πρέπει μα σσμυωμούμ με τις ακόλοσθες τετμικές 

απαιτήσεις. 

1)  ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 1100LT 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1.Γεληθέο Απαηηήζεηο 

1.1. Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηνη ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ηειεπηαίνπ, δσδεθακήλνπ 

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε αλαθπθιψζηκσλ νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN840:2012 ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο (ζπκκφξθσζε κε 

απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη κεζφδσλ δνθηκήο θαη 

απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε θαζψο θαη 

ηα αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ θάδσλ απφ πηζηνπνηεκέλα 

θέληξα ειέγρνπ. 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / ππξπνιήζεηο 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/ prospectus (φρη θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά 

πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ φπνπ λα θαίλνληαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

2. Κάδνο 

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (lt) >= 1045 ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ θαηά ΔΝ 840/ 

2/5/6. 

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ θαθή 

ρξήζε θαη λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

2.3 Κπξίσο ψκα 

 2.3.1 Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ 

2.3.2 Να έρεη θσληθή κνξθή (ζρήκα θφινπξεο ππξακίδαο), κε πξνο ηα άλσ ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή, πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη εχθνιε 

εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη 

αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ λεξψλ ηεο βξνρήο 

εληφο ησλ θάδσλ. 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο (ζψκα) >=3 mm 

θαη (ππζκέλαο)>= 4 mm. Να αλαθεξζνχλ ηα πάρε, ν ηχπνο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ θαη λα δεισζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: φξην ζξαχζεο ζε εθειθπζκφ, ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε 
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δηάβξσζε 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/ά ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια εληζρπκέλν/α   κε ηζρπξέο θάζεηεο λεπξψζεηο θαηά ην κήθνο 

ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ. 

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο ηνπ θάδνπ ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα αλαθεξζεί ην πψο ν ηξφπνο 

θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο. 

2.3.8 Σν  ζψκα  λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο γσλίεο γηα πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε 

ηνπ (φπσο πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ δέβξαο κήθνπο 40 cm ζε θάζε γσλία πεξηκεηξηθά ηνπ θάδνπ ή 

ηνπνζέηεζε αληαλαθιαζηηθψλ πξηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκβαηά κε απηά πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα ζηεζαία 

αζθάιεηαο), αθξπιηθνχ πιηθνχ, θφθθηλνπ ρξψκαηνο, νξζνγσληθήο δηαηνκήο ζηαζεξά ζηεξεσκέλσλ ζην ζψκα ηνπ 

θάδνπ (έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφο ηε λχρηα) 

2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νπή απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ >=Φ35 ρηιηνζηψλ, γηα ηελ 

άλεηε εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ. 

2.3.11 Ζ νπή απνρέηεπζεο λα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν λα θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη κε 

απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, απνηξέπνληαο πγξά απνξξηκκάησλ λα 

δηαθεχγνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

2.3.12 Ηθαλφο αξηζκφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ρεηξνιαβψλ (>=4) γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ θάδνπ.  

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο κε βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψκα ζθνχξν γθξη.  

2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

2.3.15 ηελ πξφζνςε ηνπ θάδνπ λα ππάξρεη κε επκεγέζε  γξάκκαηα κε αλάγιπθε αλεμίηειε ζεξκνεθηχπσζε, ε 

θξάζε «ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ 2015 

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν αλάγιπθεο αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο κε ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αχμνληα αξηζκφ θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, σθέιηκν 

θνξηίν θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε lt θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Αγνξαζηή (ζε 

ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

2.3.17 Να ππάξρεη ζηηβαξφο πνδνκνριφο ηθαλνχ κήθνπο θαη θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην έδαθνο γηα ην εχθνιν 

άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ κε ην πφδη ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρεξηψλ (είηε ν θάδνο βξίζθεηαη πάλσ, είηε θάησ απφ ην 

πεδνδξφκην). Ο πνδνκνριφο λα ζηεξίδεηαη ζηηο βάζεηο έδξαζεο  ησλ ηξνρψλ γηα ηελ απνθπγή δηάηξεζεο ηνπ 

ζψκαηνο ησλ θάδσλ   

2.3.18 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840). 

2.4 Αλάξηεζε θάδνπ 

2.4.1 Ηζρπξνί πείξνη αλάξηεζεο ζηα πιατλά ηνπ θάδνπ (=2) 

2.4.2 Έθαζηνο πείξνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα αλχςσζε θαη πεξηζηξνθή θνξηίνπ (>= 400 kg) 

2.4.3 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ πείξσλ αλάξηεζεο. 

2.4.4 Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο (DIN 

30700) θαη ηχπνπ βξαρηφλσλ (πεξηζηξνθέα).  

2.5 Σξνρνί 

2.5.1 Σέζζεξηο αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 200 mm θαη κε ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο 360 

κνίξεο.  

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο (>= 200 kg) 

2.5.3 Κάζε ηξνρφο λα εδξάδεηαη ζε αληίζηνηρεο εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλεο θνλζφιεο αλάξηεζεο θαη ε έδξαζε λα είλαη 

ζε εληζρπκέλν ζεκείν ζχλδεζεο 

2.5.4 Ύπαξμε πνδφθξελνπ ζηνπο δπν κπξνζηηλνχο ηξνρνχο γηα ηελ εχθνιε αθηλεηνπνίεζε ηνπ θάδνπ 

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα κεραληθή απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ γηα 

φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

3. Καπάθη Κάδνπ 

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή δηπιφ ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη 

αλζεθηηθφηεηα (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα κεγαιχηεξε 

αληνρή 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα (>= 2) 

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

3.6 Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε 

δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ 
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3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν 

άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη απιφ, δίρσο λα απαηηείηαη άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο 

δχλακεο 

3.8 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε ρξψκα κπνξληφ-θφθθηλν.  

3.9  Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

3.10 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ ζην πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο θαη 

γηα λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή έληνκα 

3.11 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο 

θαηαζθεπήο 

4. Πηζηνπνηεηηθά 

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε απηήο.  

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη αλ ν ίδηνο 

δελ θαηαζθεπάδεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ.  

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ 

θάδνπ(ελδεηθηηθά, κε πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή δηαδηθαζία εληφο ηνπ ISO 9001 ή ISO 

14001 ή EMAS θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε 

πεξίπησζε κε πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

4.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ φηη νη θάδνη είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ θαλνληζκφ πξνζηαζίαο ζνξχβνπ ΔΚ/2000/14 

5. Βάξε 

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (<= 70kg) 

5.2 Χθέιηκν θνξηίν θάδνπ (>= 440kg) 

6. Δγγχεζε 

6.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ 

εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ θάδσλ): 

6.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε 

νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ 

αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) (>= 

2έηε) 

6.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ 

ζε θεληξηθφ ζπλεξγείν ηνπ Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

6.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ 

Πξνκεζεπηή) θαη δηάξθεηα πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζηνλ 

Αγνξαζηή (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) >= 10έηε 

6.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε / βεβαίσζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) <= 10 εκέξεο 

6.1.5 Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ λα γίλεηαη 

ην πνιχ εληφο πέληε (<=5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο 

6.1.6 Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη ζηελ ηερληθή 

πξνζθνξά λα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 

7. Υξφλνο παξάδνζεο 

7.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ (<= 60εκέξεο) 

7.2 Ζ ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

 

 

2) ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ  770LT 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1.Γεληθέο Απαηηήζεηο 

1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηνη, ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ 

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε αλαθπθιψζηκσλ νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN840:2012 ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο (ζπκκφξθσζε κε 

απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη κεζφδσλ δνθηκήο 

θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε θαζψο 
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θαη ηα αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ θάδσλ απφ 

πηζηνπνηεκέλα θέληξα ειέγρνπ. 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / ππξπνιήζεηο 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/ prospectus(φρη θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά 

πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ, φπνπ λα θαίλνληαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

2. Κάδνο 

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (>= 730lt) ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ θαηά ΔΝ 

840/ 2/5/6 

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ 

θαθή ρξήζε θαη λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

2.3 Κπξίσο ψκα 

2.3.1 Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ 

2.3.2 Να έρεη θσληθή κνξθή (ζρήκα θφινπξεο ππξακίδαο), κε πξνο ηα άλσ ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή, πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη εχθνιε 

εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο 

θαη αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ λεξψλ ηεο βξνρήο 

εληφο ησλ θάδσλ 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 

(ζψκα>= 3 mm) θαη (ππζκέλαο >=4 mm). Να αλαθεξζνχλ ηα πάρε, ν ηχπνο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ 

θάδσλ θαη λα δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: φξην ζξαχζεο ζε εθειθπζκφ, 

ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε. 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/ά ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια εληζρπκέλν/α  κε ηζρπξέο θάζεηεο λεπξψζεηο θαηά ην κήθνο 

ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ 

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο ηνπ θάδνπ ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο(παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα αλαθεξζεί ην πψο ν ηξφπνο 

θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

2.3.8 Σν  ζψκα  λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο γσλίεο γηα πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε 

ηνπ (φπσο πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ δέβξαο κήθνπο 40 cm ζε θάζε γσλία πεξηκεηξηθά ηνπ θάδνπ ή 

ηνπνζέηεζε αληαλαθιαζηηθψλ πξηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκβαηά κε απηά πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα ζηεζαία 

αζθάιεηαο), αθξπιηθνχ πιηθνχ, θφθθηλνπ ρξψκαηνο, νξζνγσληθήο δηαηνκήο ζηαζεξά ζηεξεσκέλσλ ζην ζψκα 

ηνπ θάδνπ (έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφο ηε λχρηα) 

2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νπή απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ >=Φ35 ρηιηνζηψλ, γηα ηελ 

άλεηε εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ 

2.3.11 Ζ νπή απνρέηεπζεο λα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν λα θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη 

κε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, απνηξέπνληαο πγξά 

απνξξηκκάησλ λα δηαθεχγνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

2.3.12 Ηθαλφο αξηζκφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ρεηξνιαβψλ (>= 4) γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ θάδνπ. 

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο κε βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψκα ζθνχξν γθξη.  

2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

2.3.15 ηελ πξφζνςε ηνπ θάδνπ λα ππάξρεη κε επκεγέζε  γξάκκαηα κε αλάγιπθε αλεμίηειε ζεξκνεθηχπσζε, ε 

θξάζε «ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ 2015. 

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ αλάγιπθεο αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο κε ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αχμνληα αξηζκφ θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, 

σθέιηκν θνξηίν θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε lt θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

2.3.17 Να ππάξρεη ζηηβαξφο πνδνκνριφο ηθαλνχ κήθνπο θαη θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην έδαθνο γηα ην εχθνιν 

άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ κε ην πφδη ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρεξηψλ (είηε ν θάδνο βξίζθεηαη πάλσ, είηε θάησ απφ ην 

πεδνδξφκην). Ο πνδνκνριφο λα ζηεξίδεηαη ζηηο βάζεηο έδξαζεο  ησλ ηξνρψλ γηα ηελ απνθπγή δηάηξεζεο ηνπ 

ζψκαηνο ησλ θάδσλ   

2.3.18 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

2.4 Αλάξηεζε θάδνπ 

2.4.1 Ηζρπξνί πείξνη αλάξηεζεο ζηα πιατλά ηνπ θάδνπ (=2) 
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2.4.2 Έθαζηνο πείξνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα αλχςσζε θαη πεξηζηξνθή θνξηίνπ >= 400 kg 

2.4.3 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ πείξσλ αλάξηεζεο  

2.4.4 Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο (DIN 

30700) θαη ηχπνπ βξαρηφλσλ (πεξηζηξνθέα).  

2.5 Σξνρνί 

2.5.1 Σέζζεξηο αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 200 mm θαη κε ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο  360 

κνίξεο. 

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο>= 200 kg 

2.5.3 Κάζε ηξνρφο λα εδξάδεηαη ζε αληίζηνηρεο εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλεο θνλζφιεο αλάξηεζεο θαη ε έδξαζε λα 

είλαη ζε εληζρπκέλν ζεκείν ζχλδεζεο 

2.5.4 Ύπαξμε πνδφθξελνπ ζηνπο δπν κπξνζηηλνχο ηξνρνχο γηα ηελ εχθνιε αθηλεηνπνίεζε ηνπ θάδνπ.   

2.6. Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα κεραληθή απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ γηα 

φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

3. Καπάθη Κάδνπ 

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή δηπιφ ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη 

αλζεθηηθφηεηα (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα κεγαιχηεξε 

αληνρή 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα >= 2 

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

3.6 Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ 

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν 

άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη απιφ, δίρσο λα απαηηείηαη άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο 

δχλακεο 

3.8 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε ρξψκα κπνξληφ-θφθθηλν.  

3.9 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

3.10 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ ζην πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο θαη 

γηα λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή έληνκα 

3.11 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο 

θαηαζθεπήο 

4. Πηζηνπνηεηηθά 

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε απηήο.  

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη αλ ν 

ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο ησλ επί κέξνπο 

ηκεκάησλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ.  

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο θαηαζθεπαζηήο 

ηνπ θάδνπ(ελδεηθηηθά, κε πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή δηαδηθαζία εληφο ηνπ ISO 9001 ή 

ISO 14001 ή EMAS θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε 

πεξίπησζε κε πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

4.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ φηη νη θάδνη είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ θαλνληζκφ πξνζηαζίαο ζνξχβνπ ΔΚ/2000/14 

5. Βάξε 

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ <= 50 (kg) 

5.2 Χθέιηκν θνξηίν θάδνπ >= 300(kg) 

6. Δγγχεζε 

6.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ 

εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ θάδσλ): 

6.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε 

νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ 

αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) (>= 

2έηε) 

6.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ δελ είλαη 

δπλαηφ ζε θεληξηθφ ζπλεξγείν ηνπ Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

6.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ 

Πξνκεζεπηή) θαη δηάξθεηα πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 
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ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) (>= 10έηε) 

6.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε / βεβαίσζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) <= 10 εκέξεο 

6.1.5 Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ λα 

γίλεηαη ην πνιχ εληφο πέληε (<=5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο 

6.1.6 Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη ζηελ 

ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 

7. Υξφλνο παξάδνζεο 

7.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ  (<= 60εκέξεο) 

7.2 Ζ ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

 

 

3) ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ  240 LT 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1.Γεληθέο Απαηηήζεηο 

1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηνη, ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ.  

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

απνξξηκκάησλ 

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN840:2012 ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο (ζπκκφξθσζε κε 

απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη κεζφδσλ δνθηκήο 

θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε θαζψο 

θαη ηα αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ θάδσλ απφ πηζηνπνηεκέλα 

θέληξα ειέγρνπ. 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / ππξπνιήζεηο 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/prospectus (φρη θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά 

πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ, φπνπ λα θαίλνληαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

2. Κάδνο 

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (>= 235lt) ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ θαηά ΔΝ 840/ 

1/5/6 

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ 

θαθή ρξήζε θαη λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

2.3 Κπξίσο ψκα 

2.3.1. Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ 

2.3.2 Να έρεη κνξθή πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο θαη 

ηελ πιήξε θαη εχθνιε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ ηνπο 

κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ 

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ λεξψλ ηεο βξνρήο 

εληφο ησλ θάδσλ 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 

(ζψκα>= 3 mm) θαη (ππζκέλαο>= 4 mm). ). Να αλαθεξζνχλ ηα πάρε, ν ηχπνο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ 

θάδσλ θαη λα δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: φξην ζξαχζεο ζε εθειθπζκφ, 

ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε. 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/α ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια εληζρπκέλν/α θαηά ην κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ 

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο ηνπ θάδνπ ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο(παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα αλαθεξζεί ην πψο ν ηξφπνο 

θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο.  

2.3.8 Σν ζψκα λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο γσλίεο γηα πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε 

ηνπ (φπσο πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα).  

2.3.9 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νπή απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ (>=)Φ35 
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ρηιηνζηψλ, γηα ηελ άλεηε εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ. 

2.3.10 Ζ νπή απνρέηεπζεο, λα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν λα θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη 

κε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, απνηξέπνληαο πγξά απνξξηκκάησλ 

λα δηαθεχγνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν  

2.3.11 Ηθαλφο αξηζκφο (>= 2) ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ θάδνπ.  

2.3.12 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο κε βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψκα θίηξηλν  

2.3.13 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

2.3.14 ηελ πξφζνςε λα ηνπνζεηεζεί, απηνθφιιεην κε ην ζήκα ηεο αλαθχθισζεο έληππνπ ραξηηνχ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα ην απηνθφιιεην ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ Αγνξαζηή πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

2.3.15 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν αλάγιπθεο αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο κε ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αχμνληα αξηζκφ θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, 

σθέιηκν θνξηίν θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε lt θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

2.3.16 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

2.4. χζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο.  

2.5 Σξνρνί 

2.5.1 Γχν (2) αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 200 mm 

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο >= 100 (kg) 

2.5.3 Ο άμνλαο έδξαζεο ησλ ηξνρψλ λα είλαη αλνμείδσηνο  

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα κεραληθή απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ γηα 

φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

3. Καπάθη Κάδνπ 

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή δηπιφ ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη 

αλζεθηηθφηεηα (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα κεγαιχηεξε 

αληνρή 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα >= 2 

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

3.6 Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ 

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν 

άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη απιφ, δίρσο λα απαηηείηαη άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο 

δχλακεο 

3.8 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε ρξψκα Κίηξηλν 

3.9 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

3.10 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ ζην πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο θαη 

γηα λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή έληνκα 

3.11 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο 

θαηαζθεπήο 

3.12.Tν θαπάθη λα θέξεη εηδηθή ζπξίδα γηα ηε ζπιινγή έληππνπ ραξηηνχ ρσξίο ην άλνηγκα νιφθιεξνπ ηνπ θαπαθηνχ.  

4. Πηζηνπνηεηηθά 

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε απηήο 

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη αλ ν 

ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο ησλ επί κέξνπο 

ηκεκάησλ, φπσο ην ζψκα, ην θαπάθη θαη νη ηξνρνί, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 9001 ή 

ηζνδχλακν απηνχ 

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο θαηαζθεπαζηήο 

ηνπ θάδνπ(ελδεηθηηθά, κε πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή δηαδηθαζία εληφο ηνπ ISO 9001 ή 

ISO 14001 ή EMAS θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε 

πεξίπησζε κε πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

5. Βάξε 

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (<= 20kg) 

5.2 Χθέιηκν θνξηίν θάδνπ (>= 80kg) 
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6. Δγγχεζε - Σερληθή ππνζηήξημε/πληήξεζε 

6.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ 

εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ θάδσλ): 

6.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (>= 2 έηε) (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο 

ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ 

ρεηξηζκφ) 

6.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ δελ είλαη 

δπλαηφ ζε θεληξηθφ ζπλεξγείν ηνπ Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

6.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ 

Πξνκεζεπηή) θαη δηάξθεηα (>= 10έηε) πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο ηελ πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) 

6.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) 

(<= 10 εκέξεο) 

6.1.5 Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ λα γίλεηαη 

ην πνιχ εληφο πέληε (<=5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο 

6.1.6 Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη ζηελ 

ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 

 

 

4) ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ  120 LT 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1.Γεληθέο Απαηηήζεηο 
1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηνη, ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ 
1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 
1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN840:2012 ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο 

(ζπκκφξθσζε κε απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο 

επηδφζεσλ θαη κεζφδσλ δνθηκήο θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να ππνβιεζεί κε ηελ 

ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε θαζψο θαη ηα αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ απφ ηα νπνία ζα 

πξνθχπηνπλ νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ θάδσλ απφ πηζηνπνηεκέλα θέληξα ειέγρνπ. 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / ππξπνιήζεηο 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 
1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/prospectus(φρη θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ φπνπ λα 

θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

2. Κάδνο 
2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (>= 114lt) ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ 

θαηά ΔΝ 840/ 1/5/6 
2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο 

ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

                                               2.3 Κπξίσο ψκα 
2.3.1. Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ 
2.3.2 Να έρεη κνξθή πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, 

θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη εχθνιε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά ηελ 

αλαηξνπή ηνπ απφ ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ 
2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ λεξψλ 

ηεο βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο  

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ (ζψκα>= 3 mm) θαη (ππζκέλαο>= 4 mm). ). Να αλαθεξζνχλ ηα πάρε, ν ηχπνο ησλ 

πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ θαη λα δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: 

φξην ζξαχζεο ζε εθειθπζκφ, ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε. 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/α ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια εληζρπκέλν/α θαηά ην κήθνο ηεο εκπξφο 

πιεπξάο ηνπ θάδνπ 
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2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο ηνπ θάδνπ ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε 

αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα 

αλαθεξζεί ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο 

παξακφξθσζεο 

2.3.8 Σν ζψκα λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο γσλίεο γηα πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο 

θαηά ηε ρξήζε ηνπ (φπσο πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη 

αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ δέβξαο κήθνπο 40 cm ζε θάζε γσλία πεξηκεηξηθά ηνπ 

θάδνπ (έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφο ηε λχρηα) 

2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νπή απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ 

ηνπιάρηζηνλ(>=Φ35 ρηιηνζηψλ), γηα ηελ άλεηε εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ 

2.3.11 Ζ νπή απνρέηεπζεο, λα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν λα θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε 

εχρξεζηα θαη κε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, 

απνηξέπνληαο πγξά απνξξηκκάησλ λα δηαθεχγνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

2.3.12 Ηθαλφο αξηζκφο (>= 2) ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ 

θάδνπ.  

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο κε βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψκα ζθνχξν γθξη.  

2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α΄ χιε, 

πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

2.3.15 ηελ πξφζνςε ηνπ θάδνπ λα ππάξρεη κε επκεγέζε  γξάκκαηα κε αλάγιπθε αλεμίηειε 

ζεξκνεθηχπσζε, ε θξάζε «ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ 2015. 

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν κε αλάγιπθεο αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο 

ζεξκνεθηχπσζεο κε ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αχμνληα αξηζκφ θαηαζθεπήο, 

λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, σθέιηκν θνξηίν θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν φγθν 

εθθξαζκέλν ζε lt θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

2.3.17 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

2.4 χζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο.  

2.5.Σξνρνί 

2.5.1 Γχν (2) αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 200 mm 

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο (>= 100kg) 

2.5.3 Ο άμνλαο έδξαζεο ησλ ηξνρψλ λα είλαη αλνμείδσηνο 
2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα κεραληθή απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

3. Καπάθη Κάδνπ 
3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή δηπιφ ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ 

πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 
3.2  Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα 

κεγαιχηεξε αληνρή 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 

3.4Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα>= 2 
3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο 

θαηαζθεπήο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 
3.6 Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ 

παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ  
3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην 

απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη απιφ, δίρσο 

λα απαηηείηαη άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο δχλακεο 

3.8 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε ρξψκα κπνξληφ-θφθθηλν 
3.9 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α΄ χιε, πξνηνχ 

απηή επεμεξγαζηεί 
3.10 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ ζην πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ 

ρεξηψλ, θαζψο θαη γηα λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή έληνκα 

3.11 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη 

ην έηνο θαηαζθεπήο 

4. Πηζηνπνηεηηθά 

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε απηήο 

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ 

θαη αλ ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο 
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ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, φπσο ην κεηαιιηθφ ζψκα, ην θαπάθη θαη νη ηξνρνί, λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ 

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάδνπ(ελδεηθηηθά κε πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία εληφο ηνπ ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 

πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε κε πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

5. Βάξε 

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (<= 15kg) 

5.2 Χθέιηκν θνξηίν θάδνπ (>= 48kg) 

6. Δγγχεζε - Σερληθή ππνζηήξημε/πληήξεζε 

6.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο 

έλαξμεο ησλ εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ 

θάδσλ): 

6.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (>= 2 έηε) (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ 

ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 

επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο 

ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) 

6.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ 

δελ είλαη δπλαηφ ζε θεληξηθφ ζπλεξγείν ηνπ Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηή 

6.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ Πξνκεζεπηή) θαη δηάξθεηα (>= 10έηε) πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν 

Πξνκεζεπηήο ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) 

6.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) (<= 10ζε εκέξεο) 

6.1.5 Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή 

βιαβψλ λα γίλεηαη ην πνιχ εληφο πέληε (<=5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί 

βιάβεο 

6.1.6 Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ 

θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 

7. Υξφλνο παξάδνζεο 

7.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ ( (<= 60εκέξεο) 

7.2 Ζ ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηή 

 

5) ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

 
Πιαζηηθφ θαπάθη θάδνπ 1100 lt 

χκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θηα 3.1 έσο 3.11 γηα ηα θαπάθηα ησλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 

1100lt    

 
Πιαζηηθφ θαπάθη θάδνπ 770 lt 

χκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 3.1 έσο θαη 3.11 γηα ηα θαπάθηα ησλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 770lt    

 
Σξνρνί γηα θάδνπο 1100 lt & 770 lt 

χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 2.5.1, 2.5.2 θαη 2.5.3 γηα ηνπο ηξνρνχο ησλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 1100lt  θαη 770lt 

 
Σξνρνί κε πνδφθξελν γηα θάδνπο 1100 lt & 770 lt 

χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 2.5.1, 2.5.2,  2.5.3 θαη 2.5.4 γηα ηνπο ηξνρνχο ησλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 1100lt  

θαη 770lt 

 
Πχξνο αλάξηεζεο  πιαζηηθνχ θάδνπ 1100lt 

Με ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 2.4.1 θαη 2.4.2 γηα ηνπο πχξνπο αλάξηεζεο ησλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 

1100lt   

 
Πχξνο αλάξηεζεο πιαζηηθνχ θάδνπ 770lt 

Με ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 2.4.1 θαη 2.4.2 γηα ηνπο πχξνπο αλάξηεζεο ησλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 

770lt 
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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (με ποινή αποκλεισμού) 

 

1) Η θάζε πνμζθμνά ζα πνέπεη κα ζοκμδεύεηαη από  οπεύζοκε δήιωζε ημο πνμμεζεοηή γηα :  

 Σμ ενγμζηάζημ θαη ηε πώνα θαηαζθεοήξ ηωκ οιηθώκ 

 ημ πνόκμ πμο δεζμεύεηαη θαη ακαιαμβάκεη ηεκ πνμμήζεηα ηωκ ακηαιιαθηηθώκ ζημ Δήμμ  

 ημ Δηάζηεμα πανάδμζεξ ηωκ δεημύμεκωκ θάζε θμνά ακηαιιαθηηθώκ  

 ημκ ηνόπμ θαη ημκ πνόκμ ακηαπόθνηζεξ  ημο ζοκενγείμο γηα ηηξ ακάγθεξ service  

 ημκ πνόκμ ηεξ εγγύεζεw θαιήξ ιεηημονγίαξ, από ηεκ εμενμμεκία πανάδμζεξ.   

2) Πηζημπμίεζε ημο πνμμεζεοηή θαηά ISO 9001 γηα ηεκ ηεπκηθή οπμζηήνηλε.   

3) Πηζημπμηεηηθά πμηόηεηαξ θαη ειέγπμο ΓΝ-840/2/5/6-από πηζημπμηεμέκα  θέκηνα - γηα ηα οπό πνμμήζεηα 

είδε, με ηα ακαιοηηθά ηεζη ειέγπμο θαη δμθημώκ απ’ όπμο ζα πνμθύπημοκ θαη ηα βαζηθά ηεπκηθά ζημηπεία ηωκ 

θάδωκ ( πωνεηηθόηεηα, θ.α) . Σμ ενγμζηάζημ παναγωγήξ ημ μπμίμ δειώκεηαη ωξ θαηαζθεοαζηήξ ημο οπό 

πνμμήζεηα θάδμο δεκ μπμνεί κα είκαη δηαθμνεηηθό από αοηό πμο ακαθένεη ημ ωξ άκω πηζημπμηεηηθό. 

4) Πηζημπμίεζε ημο πνμμεζεοηή θαη ημο θαηαζθεοαζηή θαηά ISO 9001 θαη 14001. 

5) Πνωηόηοπα ηεπκηθά θοιιάδηα/ prospectus (όπη θωημηοπίεξ), ζηεκ Γιιεκηθή γιώζζα θαηά 

πνμηίμεζε ή ζηεκ Αγγιηθή όπμο αοηό δεκ είκαη εθηθη’μ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               
ΔΗΜΟ   ΗΣΕΙΑ                                                                                           

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΑΤΣΩΝ 
:  
 

ΗΣΕΙΑ     18/2/2016 
Αξ.. Πξση.: 578  

 

 

 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

1)  ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 1100LT 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
1) Να δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε (ΝΑΗ) ή κε (ΟΥΗ) κε ηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο 

2)  ε πεξίπησζε ηερληθήο απαίηεζεο ειαρίζηνπ (>=) ή 

κεγίζηνπ (<=) νξίνπ λα πξνζδηνξίδεηαη αξηζκεηηθά ε ηηκή κε 

βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

3) Όπνπ απαηηείηαη Αηηηνιφγεζε απάληεζεο ή/θαη παξαπνκπή 

ζε δηθαηνινγεηηθφ εθφζνλ είλαη εθηθηφ 
1.Γεληθέο Απαηηήζεηο  

1.1. Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο 

θαηλνχξγηνη ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ, δσδεθακήλνπ 

 

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη 

πγηεηλή απφζεζε αλαθπθιψζηκσλ νηθηαθψλ, 

εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 

 

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ 

EN840:2012 ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο 

(ζπκκφξθσζε κε απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη 

ζρεδηαζκνχ/ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο 

επηδφζεσλ θαη κεζφδσλ δνθηκήο θαη απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να ππνβιεζεί κε ηελ 

ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε θαζψο 

θαη ηα αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ απφ ηα νπνία ζα 

πξνθχπηνπλ νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ θάδσλ απφ 

πηζηνπνηεκέλα θέληξα ειέγρνπ. 

 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / 

ππξπνιήζεηο 

 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ 

 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/ 

prospectus (φρη θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή φπνπ 

απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ 

φπνπ λα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

απηψλ 

 

2. Κάδνο  

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (lt) >= 1045 ε 

νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ αλαιπηηθά ηεζη 

ειέγρνπ θαηά ΔΝ 840/ 2/5/6. 

 

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ 

θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα 

δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε 

απνξξίκκαηα 

 

2.3 Κπξίσο ψκα  

 2.3.1 Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ  ππζκέλα) λα είλαη 

εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
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παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε 

απηνχ 

2.3.2 Να έρεη θσληθή κνξθή (ζρήκα θφινπξεο 

ππξακίδαο), κε πξνο ηα άλσ ζπλερψο απμαλφκελε 

δηαηνκή, πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή 

ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο 

θαη ηελ πιήξε θαη εχθνιε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα 

απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή 

ηνπ απφ ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη 

αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

 

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ 

ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ 

λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ. 

 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ 

κέξνο πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε 

ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο 

πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο 

(ζψκα) >=3 mm θαη (ππζκέλαο)>= 4 mm. ). Να 

αλαθεξζνχλ ηα πάρε, ν ηχπνο ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ θαη λα δεισζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: 

φξην ζξαχζεο ζε εθειθπζκφ, ζθιεξφηεηα θαη 

αληνρή ζε δηάβξσζε. 

 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/ά ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια 

εληζρπκέλν/α   κε ηζρπξέο θάζεηεο λεπξψζεηο θαηά 

ην κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ. 

 

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο 

ηνπ θάδνπ ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε 

αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) 

θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα 

αλαθεξζεί ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο. 

 

2.3.8 Σν  ζψκα  λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο 

γσλίεο γηα πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο 

θαηά ηε ρξήζε ηνπ (φπσο πξνζηαζία απφ 

πξφζθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη 

αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη 

πξνζηαζία απφ πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

 

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ δέβξαο 

κήθνπο 40 cm ζε θάζε γσλία πεξηκεηξηθά ηνπ 

θάδνπ ή ηνπνζέηεζε αληαλαθιαζηηθψλ 

πξηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκβαηά κε απηά πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηα ζηεζαία αζθάιεηαο), 

αθξπιηθνχ πιηθνχ, θφθθηλνπ ρξψκαηνο, 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο ζηαζεξά ζηεξεσκέλσλ ζην 

ζψκα ηνπ θάδνπ (έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφο ηε 

λχρηα) 

 

2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη νπή απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ >=Φ35 

ρηιηνζηψλ, γηα ηελ άλεηε εθξνή πγξψλ, θαηά ην 

πιχζηκν ησλ θάδσλ. 

 

2.3.11 Ζ νπή απνρέηεπζεο λα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν 

λα θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε 

εχρξεζηα θαη κε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη 

ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, 

απνηξέπνληαο πγξά απνξξηκκάησλ λα δηαθεχγνπλ 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

 

2.3.12 Ηθαλφο αξηζκφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο 

ρεηξνιαβψλ (>=4) γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή 

ρεηξηζκφ ηνπ θάδνπ.  

 

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο 

κε βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψκα ζθνχξν γθξη.  
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2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν 

ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α΄ 

χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

 

2.3.15 ηελ πξφζνςε ηνπ θάδνπ λα ππάξρεη κε 

επκεγέζε  γξάκκαηα κε αλάγιπθε αλεμίηειε 

ζεξκνεθηχπσζε, ε θξάζε «ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ 

2015 

 

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν αλάγιπθεο 

αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο 

ζεξκνεθηχπσζεο κε ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, 

εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αχμνληα αξηζκφ 

θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, 

σθέιηκν θνξηίν θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, 

σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε lt θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 

840) 

 

2.3.17 Να ππάξρεη ζηηβαξφο πνδνκνριφο ηθαλνχ 

κήθνπο θαη θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην έδαθνο 

γηα ην εχθνιν άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ κε ην πφδη 

ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρεξηψλ (είηε ν θάδνο 

βξίζθεηαη πάλσ, είηε θάησ απφ ην πεδνδξφκην). Ο 

πνδνκνριφο λα ζηεξίδεηαη ζηηο βάζεηο έδξαζεο  

ησλ ηξνρψλ γηα ηελ απνθπγή δηάηξεζεο ηνπ 

ζψκαηνο ησλ θάδσλ   

 

2.3.18 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα 

γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840). 

 

2.4 Αλάξηεζε θάδνπ  

2.4.1 Ηζρπξνί πείξνη αλάξηεζεο ζηα πιατλά ηνπ θάδνπ 

(=2) 

 

2.4.2 Έθαζηνο πείξνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα 

αλχςσζε θαη πεξηζηξνθή θνξηίνπ (>= 400 kg) 

 

2.4.3 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ πείξσλ 

αλάξηεζεο. 

 

2.4.4 Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε 

θαη αλαηξνπή κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ 

ρηέλαο (DIN 30700) θαη ηχπνπ βξαρηφλσλ 

(πεξηζηξνθέα).  

 

2.5 Σξνρνί  

2.5.1 Σέζζεξηο αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο 

ειαζηηθφ δηακέηξνπ 200 mm θαη κε ηθαλφηεηα 

πεξηζηξνθήο 360 κνίξεο.  

 

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν 

θαζέλαο (>= 200 kg) 

 

2.5.3 Κάζε ηξνρφο λα εδξάδεηαη ζε αληίζηνηρεο 

εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλεο θνλζφιεο αλάξηεζεο 

θαη ε έδξαζε λα είλαη ζε εληζρπκέλν ζεκείν 

ζχλδεζεο 

 

2.5.4 Ύπαξμε πνδφθξελνπ ζηνπο δπν κπξνζηηλνχο 

ηξνρνχο γηα ηελ εχθνιε αθηλεηνπνίεζε ηνπ θάδνπ 

 

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα 

κεραληθή απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ 

θάδσλ) 

 

3. Καπάθη Κάδνπ  

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή 

δηπιφ ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ 

πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα (λα γίλεη ζρεηηθή 

αλαθνξά) 

 

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα 

νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα 

κεγαιχηεξε αληνρή 

 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο  
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πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα (>= 2)  

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή 

αληνρή ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε 

αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) 

θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν 

ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 

3.6 Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ 

απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ 

παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ 

 

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην 

απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν άλνηγκα θαη θιείζηκν 

ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη απιφ, δίρσο λα 

απαηηείηαη άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο δχλακεο 

 

3.8 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL 

ζε ρξψκα κπνξληφ-θφθθηλν.  

 

3.9  Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν 

ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α΄ 

χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

 

3.10 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο 

νζκψλ ζην πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ 

ρεξηψλ, θαζψο θαη γηα λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά 

ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή έληνκα 

 

3.11 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα 

ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην 

έηνο θαηαζθεπήο 

 

4. Πηζηνπνηεηηθά  

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ 

αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε 

κεηάθξαζε απηήο.  

 

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ 

θαη αλ ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη φια ηα ηκήκαηα 

ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο 

ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο 

θαη απηφο θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ.  

 

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάδνπ(ελδεηθηηθά, κε 

πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία εληφο ηνπ ISO 9001 ή ISO 14001 ή 

EMAS θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 

πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε 

πεξίπησζε κε πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

 

4.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ φηη νη θάδνη είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ 

θαλνληζκφ πξνζηαζίαο ζνξχβνπ ΔΚ/2000/14 

 

5. Βάξε  

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (<= 

70kg) 

 

5.2 Χθέιηκν θνξηίν θάδνπ (>= 440kg)  

6. Δγγχεζε  

6.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο 

φηη παξέρεη ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο 

ησλ εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ θάδσλ): 

 

6.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν 

(ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα 
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πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή 

εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 

επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή 

επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο 

ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) (>= 

2έηε) 

6.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα 

απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ 

απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε θεληξηθφ ζπλεξγείν ηνπ 

Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ 

ηνλ Πξνκεζεπηή 

 

6.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο 

δειψζεηο ή βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ Πξνκεζεπηή) θαη δηάξθεηα 

πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο 

ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Αγνξαζηή 

(ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) >= 

10έηε 

 

6.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά 

αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε / βεβαίσζε απφ 

ηνλ Πξνκεζεπηή) <= 10 εκέξεο 

 

6.1.5 Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / 

απνθαηάζηαζεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή 

βιαβψλ λα γίλεηαη ην πνιχ εληφο πέληε (<=5) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε 

πεξί βιάβεο 

 

6.1.6 Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ 

θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλαθζεί ην 

αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 

 

7. Υξφλνο παξάδνζεο  

7.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ (<= 60εκέξεο)  

7.2 Ζ ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα 

ηνπ Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηή. 

 

 

                                                                                                       Ημενμμεκία :  

                                                                                                   Ο ΠΡΟΦΓΡΩΝ 
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2) ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ  770LT 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

1) Να δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε (ΝΑΗ) ή κε (ΟΥΗ) κε ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο 

2)  ε πεξίπησζε ηερληθήο απαίηεζεο ειαρίζηνπ (>=) ή κεγίζηνπ (<=) 

νξίνπ λα πξνζδηνξίδεηαη αξηζκεηηθά ε ηηκή κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 

3) Όπνπ απαηηείηαη Αηηηνιφγεζε απάληεζεο ή/θαη παξαπνκπή ζε 

δηθαηνινγεηηθφ εθφζνλ είλαη εθηθηφ 

1.Γεληθέο Απαηηήζεηο  

1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο 

θαηλνχξγηνη, ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ 

 

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή 

απφζεζε αλαθπθιψζηκσλ νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 

 

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ 

EN840:2012 ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο (ζπκκφξθσζε 

κε απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη κεζφδσλ 

δνθηκήο θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να 

ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή 

πηζηνπνίεζε θαζψο θαη ηα αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ απφ 

ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

θάδσλ απφ πηζηνπνηεκέλα θέληξα ειέγρνπ. 

 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / 

ππξπνιήζεηο 

 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ 

 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/ 

prospectus(φρη θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ είλαη 

εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ, φπνπ λα θαίλνληαη 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

 

2. Κάδνο  

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (>= 730lt) ε νπνία ζα 

απνδεηθλχεηαη απφ αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ θαηά ΔΝ 

840/ 2/5/6 

 

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ 

θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο 

ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά, 

ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

 

2.3 Κπξίσο ψκα  

2.3.1 Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε 

ρξήζε απηνχ 

 

2.3.2 Να έρεη θσληθή κνξθή (ζρήκα θφινπξεο ππξακίδαο), 

κε πξνο ηα άλσ ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή, πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη 

ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη εχθνιε 

εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά 

ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο 

θαη αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

 

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ 

ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ 

λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ 

 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο 

πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο 

πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο 
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ηνπιάρηζηνλ (ζψκα>= 3 mm) θαη (ππζκέλαο >=4 mm). 

Να αλαθεξζνχλ ηα πάρε, ν ηχπνο ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ θαη λα δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ 

νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: φξην ζξαχζεο ζε 

εθειθπζκφ, ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε. 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/ά ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια 

εληζρπκέλν/α  κε ηζρπξέο θάζεηεο λεπξψζεηο θαηά ην 

κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ 

 

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο ηνπ 

θάδνπ ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο(παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα αλαθεξζεί ην πψο ν 

ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 

2.3.8 Σν  ζψκα  λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο 

γσλίεο γηα πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο θαηά ηε 

ρξήζε ηνπ (φπσο πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο 

κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ 

πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

 

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ δέβξαο 

κήθνπο 40 cm ζε θάζε γσλία πεξηκεηξηθά ηνπ θάδνπ ή 

ηνπνζέηεζε αληαλαθιαζηηθψλ πξηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

(ζπκβαηά κε απηά πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα ζηεζαία 

αζθάιεηαο), αθξπιηθνχ πιηθνχ, θφθθηλνπ ρξψκαηνο, 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο ζηαζεξά ζηεξεσκέλσλ ζην 

ζψκα ηνπ θάδνπ (έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφο ηε λχρηα) 

 

2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 

νπή απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ >=Φ35 ρηιηνζηψλ, γηα ηελ 

άλεηε εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ 

 

2.3.11 Ζ νπή απνρέηεπζεο λα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν λα 

θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη 

κε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα 

ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, απνηξέπνληαο πγξά 

απνξξηκκάησλ λα δηαθεχγνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

 

2.3.12 Ηθαλφο αξηζκφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ρεηξνιαβψλ 

(>= 4) γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ θάδνπ. 

 

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο κε 

βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψκα ζθνχξν γθξη.  

 

2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο 

πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

 

2.3.15 ηελ πξφζνςε ηνπ θάδνπ λα ππάξρεη κε επκεγέζε  

γξάκκαηα κε αλάγιπθε αλεμίηειε ζεξκνεθηχπσζε, ε 

θξάζε «ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ 2015. 

 

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ αλάγιπθεο αλεμίηειεο 

εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο κε ηνλ νίθν 

θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αχμνληα αξηζκφ 

θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, 

σθέιηκν θνξηίν θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν 

φγθν εθθξαζκέλν ζε lt θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

 

2.3.17 Να ππάξρεη ζηηβαξφο πνδνκνριφο ηθαλνχ κήθνπο 

θαη θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην έδαθνο γηα ην 

εχθνιν άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ κε ην πφδη ρσξίο ηελ 

παξεκβνιή ρεξηψλ (είηε ν θάδνο βξίζθεηαη πάλσ, είηε 

θάησ απφ ην πεδνδξφκην). Ο πνδνκνριφο λα ζηεξίδεηαη 

ζηηο βάζεηο έδξαζεο  ησλ ηξνρψλ γηα ηελ απνθπγή 

δηάηξεζεο ηνπ ζψκαηνο ησλ θάδσλ   

 

2.3.18 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη 

ζρεηηθή αλαθνξά) ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

 

2.4 Αλάξηεζε θάδνπ  

2.4.1 Ηζρπξνί πείξνη αλάξηεζεο ζηα πιατλά ηνπ θάδνπ (=2)  
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2.4.2 Έθαζηνο πείξνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα αλχςσζε 

θαη πεξηζηξνθή θνξηίνπ >= 400 kg 

 

2.4.3 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ πείξσλ 

αλάξηεζεο  

 

2.4.4 Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη 

αλαηξνπή κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο (DIN 

30700) θαη ηχπνπ βξαρηφλσλ (πεξηζηξνθέα).  

 

2.5 Σξνρνί  

2.5.1 Σέζζεξηο αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ 

δηακέηξνπ 200 mm θαη κε ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο 360 

κνίξεο. 

 

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν 

θαζέλαο>= 200 kg 

 

2.5.3 Κάζε ηξνρφο λα εδξάδεηαη ζε αληίζηνηρεο εξγνλνκηθά 

ηνπνζεηεκέλεο θνλζφιεο αλάξηεζεο θαη ε έδξαζε λα 

είλαη ζε εληζρπκέλν ζεκείν ζχλδεζεο 

 

2.5.4 Ύπαξμε πνδφθξελνπ ζηνπο δπν κπξνζηηλνχο ηξνρνχο 

γηα ηελ εχθνιε αθηλεηνπνίεζε ηνπ θάδνπ.   

 

2.6. Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα 

κεραληθή απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

 

3. Καπάθη Κάδνπ  

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή 

δηπιφ ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη 

αλζεθηηθφηεηα (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

 

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα 

νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα 

κεγαιχηεξε αληνρή 

 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο 

πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 

 

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα >= 2  

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή 

ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 

3.6 Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη 

λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ παξακείλεη ηειείσο 

αλνηθηφ 

 

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν 

άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν 

θαη απιφ, δίρσο λα απαηηείηαη άζθεζε κεγάιεο 

ζσκαηηθήο δχλακεο 

 

3.8 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε 

ρξψκα κπνξληφ-θφθθηλν.  

 

3.9 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο 

πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

 

3.10 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ 

ζην πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο 

θαη γηα λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή 

ηξσθηηθά ή έληνκα 

 

3.11 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο 

θαηαζθεπήο 

 

4. Πηζηνπνηεηηθά  

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ 

αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε 
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κεηάθξαζε απηήο.  

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη αλ 

ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, 

πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο ησλ επί κέξνπο 

ηκεκάησλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 

9001 ή ηζνδχλακν απηνχ.  

 

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάδνπ(ελδεηθηηθά, κε 

πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία εληφο ηνπ ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS 

θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο ή 

ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε κε 

πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

 

4.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ φηη νη θάδνη είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ 

θαλνληζκφ πξνζηαζίαο ζνξχβνπ ΔΚ/2000/14 

 

5. Βάξε  

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ <= 50 (kg)  

5.2 Χθέιηκν θνξηίν θάδνπ >= 300(kg)  

6. Δγγχεζε  

6.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη 

παξέρεη ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ 

εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο 

θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ θάδσλ): 

 

6.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (ε 

εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε 

νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, 

ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ 

αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή 

θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) (>= 

2έηε) 

 

6.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα 

απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ 

δελ είλαη δπλαηφ ζε θεληξηθφ ζπλεξγείν ηνπ 

Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηή 

 

6.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο 

δειψζεηο ή βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ή 

ηνλ Πξνκεζεπηή) θαη δηάξθεηα πνπ δεζκεχεηαη θαη 

αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο ηελ πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε δήισζε 

απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) (>= 10έηε) 

 

6.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά 

αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε / βεβαίσζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) <= 10 εκέξεο 

 

6.1.5 Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / 

απνθαηάζηαζεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ 

λα γίλεηαη ην πνιχ εληφο πέληε (<=5) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο 

 

6.1.6 Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ 

 

7. Υξφλνο παξάδνζεο  

7.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ  (<= 60εκέξεο)  

7.2 Ζ ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ 

Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

 

 

                                                           Ημενμμεκία :     Ο ΠΡΟΦΓΡΩΝ 
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3) ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ  240 LT 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΕΥΝΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
1) Να δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε (ΝΑΗ) ή κε (ΟΥΗ) κε ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο 

2)  ε πεξίπησζε ηερληθήο απαίηεζεο ειαρίζηνπ (>=) ή κεγίζηνπ (<=) 

νξίνπ λα πξνζδηνξίδεηαη αξηζκεηηθά ε ηηκή κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή 

3) Όπνπ απαηηείηαη Αηηηνιφγεζε απάληεζεο ή/θαη παξαπνκπή ζε 

δηθαηνινγεηηθφ εθφζνλ είλαη εθηθηφ 

1.Γεληθέο Απαηηήζεηο  

1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο 

θαηλνχξγηνη, ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ.  

 

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή 

απφζεζε νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

απνξξηκκάησλ 

 

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ 

EN840:2012 ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο (ζπκκφξθσζε 

κε απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη κεζφδσλ 

δνθηκήο θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να 

ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή 

πηζηνπνίεζε θαζψο θαη ηα αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ 

απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

θάδσλ απφ πηζηνπνηεκέλα θέληξα ειέγρνπ. 

 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / 

ππξπνιήζεηο 

 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ 

 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά 

θπιιάδηα/prospectus (φρη θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή φπνπ απηφ 

δελ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ, φπνπ λα 

θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

 

2. Κάδνο  

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (>= 235lt) ε νπνία ζα 

απνδεηθλχεηαη απφ αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ θαηά ΔΝ 

840/ 1/5/6 

 

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ 

θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο 

ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά, 

ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

 

2.3 Κπξίσο ψκα  

2.3.1. Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά 

ηε ρξήζε απηνχ 

 

2.3.2 Να έρεη κνξθή πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε 

δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, 

θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη εχθνιε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα 

απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ 

απφ ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ 

 

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ 

ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ 

λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ 

 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο 

πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο  
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πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ (ζψκα>= 3 mm) θαη (ππζκέλαο>= 4 mm).  

Να αλαθεξζνχλ ηα πάρε, ν ηχπνο ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ θαη λα δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ 

νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: φξην ζξαχζεο ζε 

εθειθπζκφ, ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε. 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/α ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια 

εληζρπκέλν/α θαηά ην κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ 

θάδνπ 

 

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο ηνπ 

θάδνπ ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο(παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα αλαθεξζεί ην πψο 

ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο.  

 

2.3.8 Σν ζψκα λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο γσλίεο 

γηα πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε 

ηνπ (φπσο πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο 

κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ 

πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα).  

 

2.3.9 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 

νπή απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ (>=)Φ35 

ρηιηνζηψλ, γηα ηελ άλεηε εθξνή πγξψλ, θαηά ην 

πιχζηκν ησλ θάδσλ. 

 

2.3.10 Ζ νπή απνρέηεπζεο, λα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν λα 

θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα 

θαη κε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα 

ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, απνηξέπνληαο πγξά 

απνξξηκκάησλ λα δηαθεχγνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν  

 

2.3.11 Ηθαλφο αξηζκφο (>= 2) ζηηβαξήο θαηαζθεπήο 

ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ 

θάδνπ.  

 

2.3.12 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο κε 

βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψκα θίηξηλν  

 

2.3.13 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο 

πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

 

2.3.14 ηελ πξφζνςε λα ηνπνζεηεζεί, απηνθφιιεην κε ην 

ζήκα ηεο αλαθχθισζεο έληππνπ ραξηηνχ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα ην απηνθφιιεην ζα 

θαζνξηζζνχλ απφ ηνλ Αγνξαζηή πξηλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

2.3.15 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν αλάγιπθεο 

αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο 

κε ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, 

αχμνληα αξηζκφ θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, σθέιηκν θνξηίν θάδνπ 

εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε lt 

θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε 

ην ΔΝ 840) 

 

2.3.16 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη 

ζρεηηθή αλαθνξά) 

 

2.4. χζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή κε 

αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο.  

 

2.5 Σξνρνί  

2.5.1 Αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 

200 mm 

 

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο 

>= 100 (kg) 

 

2.5.3 Ο άμνλαο έδξαζεο ησλ ηξνρψλ λα είλαη αλνμείδσηνο   

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα  
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κεραληθή απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ 

θάδσλ) 

3. Καπάθη Κάδνπ  

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή 

δηπιφ ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη 

αλζεθηηθφηεηα (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

 

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα 

νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα 

κεγαιχηεξε αληνρή 

 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο 

πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 

 

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα >= 2  

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή 

ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο 

ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 

3.6 Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη 

λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ παξακείλεη ηειείσο 

αλνηθηφ 

 

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη 

ε εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. 

Σν άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη 

εχθνιν θαη απιφ, δίρσο λα απαηηείηαη άζθεζε κεγάιεο 

ζσκαηηθήο δχλακεο 

 

3.8 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε 

ρξψκα Κίηξηλν 

 

3.9 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο 

πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

 

3.10 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ 

ζην πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο 

θαη γηα λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή 

ηξσθηηθά ή έληνκα 

 

3.11 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο 

θαηαζθεπήο 

 

3.12.Tν θαπάθη λα θέξεη εηδηθή ζπξίδα γηα ηε ζπιινγή 

έληππνπ ραξηηνχ ρσξίο ην άλνηγκα νιφθιεξνπ ηνπ 

θαπαθηνχ.  

 

4. Πηζηνπνηεηηθά  

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ 

αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε 

κεηάθξαζε απηήο 

 

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη αλ 

ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, 

πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο ησλ επί κέξνπο 

ηκεκάησλ, φπσο ην ζψκα, ην θαπάθη θαη νη ηξνρνί, λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 9001 ή 

ηζνδχλακν απηνχ 

 

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάδνπ(ελδεηθηηθά, κε 

πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία εληφο ηνπ ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS 

θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο 

ή ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε κε 
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πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

5. Βάξε  

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (<= 20kg)  

5.2 Χθέιηκν θνξηίν θάδνπ (>= 80kg)  

6. Δγγχεζε - Σερληθή ππνζηήξημε/πληήξεζε  

6.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη 

παξέρεη ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ 

εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο 

θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ θάδσλ): 

 

6.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (>= 

2 έηε) (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε 

θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο 

ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε 

νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε 

νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) 

 

6.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα 

απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ 

δελ είλαη δπλαηφ ζε θεληξηθφ ζπλεξγείν ηνπ 

Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηή 

 

6.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο 

δειψζεηο ή βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο 

ή ηνλ Πξνκεζεπηή) θαη δηάξθεηα (>= 10έηε) πνπ 

δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο ηελ 

πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε 

δήισζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) 

 

6.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά 

αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) (<= 10 εκέξεο) 

 

6.1.5 Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / 

απνθαηάζηαζεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ 

λα γίλεηαη ην πνιχ εληφο πέληε (<=5) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο 

 

6.1.6 Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ 

 

7. Υξφλνο παξάδνζεο  

7.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ(<= 60εκέξεο)   

7.2 Ζ ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ 

Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

 

                                                                                                       Ημενμμεκία :  

                                                                                                   Ο ΠΡΟΦΓΡΩΝ 
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4) ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ  120 LT 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 
1) Να δειψλεηαη ε ζπκκφξθσζε (ΝΑΗ) ή κε (ΟΥΗ) κε ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο 

2)  ε πεξίπησζε ηερληθήο απαίηεζεο ειαρίζηνπ (>=) ή κεγίζηνπ (<=) νξίνπ 

λα πξνζδηνξίδεηαη αξηζκεηηθά ε ηηκή κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή 

3) Όπνπ απαηηείηαη Αηηηνιφγεζε απάληεζεο ή/θαη παξαπνκπή ζε 

δηθαηνινγεηηθφ εθφζνλ είλαη εθηθηφ 

1.Γεληθέο Απαηηήζεηο  

1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο 

θαηλνχξγηνη, ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ 

 

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή 

απφζεζε νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

απνξξηκκάησλ 

 

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ 

EN840:2012 ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο (ζπκκφξθσζε 

κε απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη κεζφδσλ 

δνθηκήο θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να 

ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή 

πηζηνπνίεζε θαζψο θαη ηα αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ απφ 

ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ νη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

θάδσλ απφ πηζηνπνηεκέλα θέληξα ειέγρνπ. 

 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / 

ππξπνιήζεηο 
 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ 
 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά 

θπιιάδηα/prospectus(φρη θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ 

είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ φπνπ λα 

θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

 

2. Κάδνο  

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (>= 114lt) ε νπνία ζα 

απνδεηθλχεηαη απφ αλαιπηηθά ηεζη ειέγρνπ θαηά ΔΝ 

840/ 1/5/6 

 

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ 

θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο 

ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά, 

ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

 

                                               2.3 Κπξίσο ψκα   
2.3.1. Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε 

ρξήζε απηνχ 

 

2.3.2 Να έρεη κνξθή πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή 

ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο θαη 

ηελ πιήξε θαη εχθνιε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα 

απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ 

απφ ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ 

 

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ 

ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ 

λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ 

 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο 

πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο  

 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο 

πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ (ζψκα>= 3 mm) θαη (ππζκέλαο>= 4 mm). 
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Να αλαθεξζνχλ ηα πάρε, ν ηχπνο ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ θαη λα δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ 

νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: φξην ζξαχζεο ζε 

εθειθπζκφ, ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε. 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/α ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια 

εληζρπκέλν/α θαηά ην κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ 

θάδνπ 

 

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο ηνπ 

θάδνπ ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα αλαθεξζεί ην πψο ν 

ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 

2.3.8 Σν ζψκα λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο γσλίεο 

γηα πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε 

ηνπ (φπσο πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο 

κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ 

πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

 

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ δέβξαο 

κήθνπο 40 cm ζε θάζε γσλία πεξηκεηξηθά ηνπ θάδνπ 

(έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφο ηε λχρηα) 

 

2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη 

νπή απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ(>=Φ35 

ρηιηνζηψλ), γηα ηελ άλεηε εθξνή πγξψλ, θαηά ην 

πιχζηκν ησλ θάδσλ 

 

2.3.11 Ζ νπή απνρέηεπζεο, λα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν λα 

θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη 

κε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα 

ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, απνηξέπνληαο πγξά 

απνξξηκκάησλ λα δηαθεχγνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

 

2.3.12 Ηθαλφο αξηζκφο (>= 2) ζηηβαξήο θαηαζθεπήο 

ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ 

θάδνπ.  

 

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο κε 

βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψκα ζθνχξν γθξη.  

 

2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο 

πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

 

2.3.15 ηελ πξφζνςε ηνπ θάδνπ λα ππάξρεη κε επκεγέζε  

γξάκκαηα κε αλάγιπθε αλεμίηειε ζεξκνεθηχπσζε, ε 

θξάζε «ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ 2015. 

 

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν κε αλάγιπθεο 

αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο 

κε ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, 

αχμνληα αξηζκφ θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, σθέιηκν θνξηίν θάδνπ 

εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε lt 

θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε 

ην ΔΝ 840) 

 

2.3.17 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη 

ζρεηηθή αλαθνξά) 
 

2.4 χζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή κε 

αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο.  
 

2.5.Σξνρνί  

2.5.1 Αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 

200 mm 
 

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο 

(>= 100kg) 
 

2.5.3 Ο άμνλαο έδξαζεο ησλ ηξνρψλ λα είλαη αλνμείδσηνο  

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα 

κεραληθή απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 
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νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

3. Καπάθη Κάδνπ  

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή 

δηπιφ ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη 

αλζεθηηθφηεηα (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

 

3.2  Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα 

νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα 

κεγαιχηεξε αληνρή 

 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο 

πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 
 

3.4Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα>= 2  

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή ζε 

πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 

3.6 Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ παξακείλεη ηειείσο 

αλνηθηφ  

 

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν 

άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη 

απιφ, δίρσο λα απαηηείηαη άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο 

δχλακεο 

 

3.8 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε 

ρξψκα κπνξληφ-θφθθηλν 
 

3.9 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο 

πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α΄ χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

 

3.10 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ 

ζην πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο 

θαη γηα λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή 

ηξσθηηθά ή έληνκα 

 

3.11 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο 

θαηαζθεπήο 

 

4. Πηζηνπνηεηηθά  

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ 

αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε 

κεηάθξαζε απηήο 

 

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη αλ 

ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, 

πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο ησλ επί κέξνπο 

ηκεκάησλ, φπσο ην κεηαιιηθφ ζψκα, ην θαπάθη θαη νη 

ηξνρνί, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 

9001 ή ηζνδχλακν απηνχ 

 

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάδνπ(ελδεηθηηθά κε 

πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία εληφο ηνπ ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS 

θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο ή 

ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε κε 

πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

 

5. Βάξε  

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (<= 15kg)  

5.2 Χθέιηκν θνξηίν θάδνπ (>= 48kg)  

6. Δγγχεζε - Σερληθή ππνζηήξημε/πληήξεζε  
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6.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη 

παξέρεη ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ 

εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο 

θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ θάδσλ): 

 

6.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (>= 2 

έηε) (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε 

θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο 

ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε 

νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε 

νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) 

 

6.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα 

απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ 

δελ είλαη δπλαηφ ζε θεληξηθφ ζπλεξγείν ηνπ 

Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηή 

 

6.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο 

δειψζεηο ή βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ή 

ηνλ Πξνκεζεπηή) θαη δηάξθεηα (>= 10έηε) πνπ 

δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο ηελ 

πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε 

δήισζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) 

 

6.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά 

αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) (<= 10ζε εκέξεο) 

 

6.1.5 Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / 

απνθαηάζηαζεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ 

λα γίλεηαη ην πνιχ εληφο πέληε (<=5) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο 

 

6.1.6 Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη 

ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ 

 

7. Υξφλνο παξάδνζεο  

7.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ ( (<= 60εκέξεο)  

7.2 Ζ ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ 

Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 
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5) ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

 

ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΑΠΑΝΣΗΗ  

(Να δειώλεηαη ε ζπκκόξθσζε (ΝΑΙ) ή κε   (ΟΥΙ) κε ηηο ηερληθέο 

απαηηήζεηο) 

Πιαζηηθφ θαπάθη θάδνπ 1100 lt  
χκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο 3.1 έσο 3.11 γηα ηα θαπάθηα 

ησλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 1100lt    

 

  
Πιαζηηθφ θαπάθη θάδνπ 770 lt  

χκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο  3.1 έσο θαη 3.11 γηα ηα θαπάθηα 

ησλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 770lt    

 

  
Σξνρνί γηα θάδνπο 1100 lt & 770 lt  

χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 2.5.1, 

2.5.2 θαη 2.5.3 γηα ηνπο ηξνρνχο ησλ θάδσλ 

ρσξεηηθφηεηαο 1100lt  θαη 770lt 

 

  
Σξνρνί κε πνδφθξελν γηα θάδνπο 1100 lt & 

770 lt 
 

χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 2.5.1, 

2.5.2,  2.5.3 θαη 2.5.4 γηα ηνπο ηξνρνχο ησλ 

θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 1100lt  θαη 770lt 

 

  
Πχξνο αλάξηεζεο  πιαζηηθνχ θάδνπ 1100lt  
Με ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

2.4.1 θαη 2.4.2 γηα ηνπο πχξνπο αλάξηεζεο ησλ 

θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 1100lt   

 

  
Πχξνο αλάξηεζεο πιαζηηθνχ θάδνπ 770lt  

Με ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

2.4.1 θαη 2.4.2 γηα ηνπο πχξνπο αλάξηεζεο ησλ 

θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 770lt 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                               
ΔΗΜΟ   ΗΣΕΙΑ                                                                                           

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ 

ΑΤΣΩΝ 
: 

 

ΗΣΕΙΑ    18/2/2016 
Αξ.  Πξση.:  578 

 

 

 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σεξ επηπείνεζεξ …………………………………    ,         έδνα ………….....................    , μδόξ …………………..,…. 

 

 

ανηζμόξ ……………….., ΑΦΜ……………………………., Δ.Ο.Τ. ………………………….,ηειέθωκμ ……………………...,  

 

 

fax ………………………. 
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ (€)  
ΚΟΣΟ  

(€) 
1 πιαζηηθφο θάδνο απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 
Σεκάρην 80   

2 πιαζηηθφο θάδνο απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 770 lt 
Σεκάρην 10   

3 πιαζηηθφο θάδνο απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 240 lt 
Σεκάρην 20   

4 πιαζηηθφο θάδνο απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 120 lt 
Σεκάρην 18   

 χλνιν   
Φ.Π.Α 23%  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ   

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΚΑΔΩΝ  
Α/Α ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ (€) 
ΚΟΣΟ  

(€) 
1 Πιαζηηθφ θαπάθη θάδνπ 1100 lt Σεκάρην  20   
2 Πιαζηηθφ θαπάθη θάδνπ 770 lt Σεκάρην 10   
3 Σξνρνί  Σεκάρην 23   
4 Σξνρνί κε πνδφθξελν Σεκάρην 10   
5 Πχξνο αλάξηεζεο  πιαζηηθνχ 

θάδνπ 1100lt  
Εεχγνο  20   

6 Πχξνο αλάξηεζεο πιαζηηθνχ 

θάδνπ 770lt 
Εεχγνο 20   

 χλνιν   
Φ.Π.Α 23%  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ    

ΔΑΠΑΝΗ  

Φ.Π.Α 23%  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  

                                                                                                       Ημενμμεκία :  

                                                                                                   Ο ΠΡΟΦΓΡΩΝ  
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