
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παιανία  14/03/2022 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ.Πρωτ.: 3989 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
πολυετής δαπάνη συνολικού ποσού 300.000 € - για το 
έτος 2022 ποσό 100.000 € - Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ/ΠΟΕ 5122 - ποσού 89.418,76 € 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. Δ/νση   : Μιχ. Παπακωνσταντίνου 1 

Ταχ. Κώδ .   : 19 002 

Τηλ.             : 2132030772 Αριθμ. Μελέτης :  3/2022 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 266.505,76 € με το Φ.Π.Α. 24% 

         
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 

λίτρων και 660 λίτρων με ποδομοχλό και πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240 
λίτρων.  

Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι για τρία (3) έτη. 
Η συνολική δαπάνη είναι ενδεικτικού κόστους 266.505,76 € με το Φ. Π. Α. 24%.και θα βαρύνει τον:  

Κ.Α. ΕΙΔΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΩΝ σε € 

2022 2023 2024 

Κ.Α. 20-7135.001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

100.000,00 με 
χρηματοδότηση 

ΣΑΤΑ/ΠΟΕ 5122, ποσού 
89.418,76 € 

100.000,00 100.000,00 

CPV  44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2022 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων 1100 
λίτρων με ποδομοχλό 

ΤΕΜ 286 250 250 204,00 € 160.344,00 € 

2 
Πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων 660 
λίτρων με ποδομοχλό 

ΤΕΜ 100 65 65 176,00 € 40.480,00 € 

3 
Πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων 240 
λίτρων 

ΤΕΜ 100 100 100 47,00 € 14.100,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2022 με ΦΠΑ 99.998,56 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2023 με ΦΠΑ 83.253,60 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2024 με ΦΠΑ 83.253,60 €   

ΣΥΝΟΛΟ 214.924,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  51.581,76 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 266.505,76 € 

Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας   
Η εκτέλεση της, αναφερόμενης στην παρούσα εισήγηση, προμήθειας θα είναι  διάρκειας, από την 

υπογραφή της σύμβασης, και για τρία (3) έτη. 
Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας :  
Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης της 

παρεχόμενης  προμήθειας , για τη σύνταξη της μελέτης αυτής.  

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία Χ 

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία  

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. 

  
ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Στ. ΜΑΔΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 

λίτρων και 660 λίτρων με ποδομοχλό και πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λίτρων 
κατάλληλων για την μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων, που θα καλύψουν ανάγκες 
καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου.  

Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι για τρία (3) έτη. 
Η συνολική δαπάνη είναι ενδεικτικού κόστους 266.505,76 € με το Φ. Π. Α. 24%.και θα βαρύνει τον:  
 

Κ.Α. ΕΙΔΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΩΝ σε € 

2022 2023 2024 

Κ.Α. 20-7135.001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

100.000,00 με 
χρηματοδότηση 

ΣΑΤΑ/ΠΟΕ 5122, ποσού 
89.418,76 € 

100.000,00 100.000,00 

 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016), τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και της αποκεντρωμένης διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010), τον Ν. 
3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006), 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί για το σύνολο του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της μελέτης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα καλύπτουν της 
τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, με τους όρους που θα αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του 
Δήμου. 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    14 - 03 - 2022 Ο Προϊστάμενος Δ. Π. 

 Παιανία    14 - 03 - 2022 

  

Κανδρεβιώτης Βαγγέλης Μοιρασγεντής Παναγιώτης 

ΔΕ Οδηγών Μηχανολόγος ΤΕ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α.  ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής , και να ακολουθούν τα 

ευρωπαϊκά STANDARTS ΕΝ 840-2, 5,6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και 
βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. 

Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις 
ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα. 

Η χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι 1100 λίτρα κατά ΕΝ-840, που θα αποδεικνύεται από 
την Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου και Δοκιμών από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου ,η οποία θα 
επισυναφθεί στη Τεχνική Προσφορά. 

Οι διαστάσεις του κάδου θα είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ840 – 2 .  
Θα υπάρχει η δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
2. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ 
Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, 

ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού. 
Να έχουν κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη 

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

 Στο ανώτερο σημείο του σώματος του κάδου θα υπάρχει ειδικό υπερυψωμένο χείλος, για την 
αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός του κάδου. 

Λόγω του μεγάλου βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά και την εκκένωσή 
του το κυρίως σώμα του κάδου το εμπρόσθιο και οπίσθιο πλευρικό τοίχωμά του, πρέπει να είναι 
ενισχυμένο με κάθετες νευρώσεις καθ’ όλο το ύψος του τοιχώματος ώστε να αποφεύγεται η 
παραμόρφωση κατά τη χρήση του. 

Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους 
τουλάχιστον 5 mm (σώμα) και 5.5 mm (πυθμένας) . 

Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη και τον τύπο των υλικών κατασκευής των 
κάδων. 

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει δύο 
κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών έκαστος και διαμέτρου 40 χιλιοστών που χρησιμεύουν 
για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου 
(βραχίονες). Επίσης, πρέπει να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου 
κτένας. 

Το σώμα να έχει  κατάλληλες ισχυρές νευρώσεις στις βάσεις στα σημεία σύνδεσης με τους 
τροχούς για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη χρήση του. 

Ο κάδος επίσης πρέπει να φέρει τις 4 απαραίτητες μονομπλόκ με το σώμα χειρολαβές, σταθερά 
κατασκευασμένες από τη πρέσα και το καλούπι κατασκευής ,κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, 
καθώς και δύο πρόσθετες στα μεσαία πλευρικά τμήματα για την εύκολη μετακίνηση του στο πλήρες 
φορτίο και την εργονομική του χρήση. 

 Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα συμπεριλαμβανόμενων 
των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π).  

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 
πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.  



Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε 
κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εγχεόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ ‘όλα τα σημεία του κάδου. 
3. ΤΡΟΧΟΙ 
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης 

κατασκευής και ποιότητας. 
Ο κάθε τροχός θα είναι διαμέτρου Φ 200 χιλ. Και θα έχει ικανότητα περιστροφής περί κατακόρυφο 

άξονα κατά 360ο ,έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί 
μέσα σε στενούς χώρους. 

Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέως και 
συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ικανής να 
δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο 
τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι .  

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

υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει 
απόλυτη στεγανότητα. 

5. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 
Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο μέσου πάχους 

τουλάχιστον 4.5 mm  
Θα είναι επίπεδο με ελαφρά κύρτωση ( με ειδικές νευρώσεις) ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της 

βροχής καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή με δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης . 
Θα πρέπει να έχει ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες 

(παγετό, βροχή κ.λπ.) καθώς και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 
Το καπάκι θα συνδέεται με το κυρίως σώμα του κάδου σταθερά μέσω μιας ειδικής μεταλλικής ή 

πλαστικής μπάρας κατάλληλης διατομής και μήκους όσο περίπου το πλάτος του κάδου και θα φέρει 
τουλάχιστον δύο χειρολαβές με τις οποίες αφ’ ενός θα ανοίγεται το καπάκι ,αφ’ ετέρου θα μπορεί να 
μετακινηθεί ο κάδος ελκόμενος από αυτές. 

Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το άνοιγμα και το 
κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει κατά την 
χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένους ισχυρούς μεντεσέδες μέσω των οποίων 
το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώμα, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών 
στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 

Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 14cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάμεις 
καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής 
τους. Επίσης θα έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 

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

Το καπάκι θα ανοίγει επίσης με ειδικό ποδομοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο 
μέταλλο. Η τοποθέτηση του ποδομοχλού θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο τέτοιο που δε θα 
ανοίγονται οπές στον πυθμένα του κάδου. Το άνω σημείο εκάστης ράβδου του ποδομοχλού θα 
καταλήγει σε ροδέλα , η οποία θα είναι το σημείο επαφής του ποδομοχλού με το καπάκι για 
προστασία από τη τριβή . 

Επίσης, το καπάκι για ορισμένο αριθμό κάδων που αναφέρεται στον προϋπολογισμό θα φέρει 
ενσωματωμένα δύο μικρά καπάκια κατασκευασμένα επίσης από πολυαιθυλένιο με χωριστό σύστημα 
εύκολου ανοίγματος και σταθεροποίησης σε κλειστή θέση, ώστε να μπορεί να γίνει απόρριψη μικρών 
αντικειμένων και σάκων απορριμμάτων οικιακού μεγέθους στον κάδο χωρίς το άνοιγμα του μεγάλου 
καπακιού. Οι διαστάσεις των θυρίδων να είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό και να είναι επιφάνειας 
τουλάχιστον 1000cm2. Οι υποδοχές του καπακιού για προσαρμογή των θυρίδων να είναι σταθερές.  

Το άνοιγμα και οι υποδοχές να είναι κατασκευασμένες από την πρέσα και το καλούπι κατασκευής, 
αποκλειόμενων ιδιοκατασκευών, και να υπάρχει ειδική μέριμνα και χείλος στο κυρίως καπάκι για την 
αποφυγή εισόδου των νερών της βροχής στις θυρίδες. Οι θυρίδες να επιστρέφουν αυτόματα στην 
αρχική τους θέση (κλειστές) μετά την απόρριψη των απορριμμάτων για την αποφυγή εισόδων νερού, 
τρωκτικών ή εντόμων στον κάδο. 

6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 



Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 
σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. 

 Το βάρος του κάδου (χωρίς τον ποδομοχλό ) θα είναι περίπου 50 kg και το ωφέλιμο φορτίο του 
τουλάχιστον 440 kg. 

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 
πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την 
Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του 
πλυντηρίου κάδων. 

7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για 

να είναι ορατός την νύχτα. 
β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με ανάγλυφη 

ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.  
γ) Επάνω στο σώμα ή στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές στις  
 οποίες, κατ’ ελάχιστον θα αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Το Πρότυπο EN 840, 

 Η σήμανση CE,  

 Η χρονολογία κατασκευής,  

 Ο κατασκευαστής, 

 Άλλα πιστοποιητικά (GS ,RAL ή NF) 

 Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα,  

 Το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος εκφρασμένο σε κιλά  

 Η στάθμη θορύβου (dB) που δεν θα ξεπερνά τα 99 dB(A) 
 
Β. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 660 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής , και να ακολουθούν τα 

ευρωπαϊκά STANDARTS ΕΝ 840-2, 5, 6 και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, και εμπορικά 
απορρίμματα . 

Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις 
ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, ογκώδη απορρίμματα , 

Η χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι 660 λίτρα κατά ΕΝ-840, που θα αποδεικνύεται από την 
Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου και Δοκιμών από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου, η οποία θα 
επισυναφθεί στη Τεχνική Προσφορά. 

Οι διαστάσεις του κάδου θα είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ840 – 2 .  
Θα υπάρχει η δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
2. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ 
Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, 

ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού. 
Να έχουν κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη 

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

Στο ανώτερο σημείο του σώματος του κάδου θα υπάρχει ειδικό υπερυψωμένο χείλος, για την 
αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός του κάδου. 

Λόγω του μεγάλου βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά και την εκκένωσή 
του το κυρίως σώμα του κάδου τα τέσσερα πλευρικά τοιχώματά του, πρέπει να είναι ενισχυμένα με 
κάθετες νευρώσεις καθ’ όλο το ύψος του τοιχώματος ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση κατά τη 
χρήση του. 

Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους 
τουλάχιστον 4 mm (σώμα) και 5 mm (πυθμένας) . 

Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη και τον τύπο των υλικών κατασκευής των 
κάδων. 

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να φέρει δύο 
κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών έκαστος και διαμέτρου 40 χιλιοστών που χρησιμεύουν 
για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου 



(βραχίονες). Επίσης, πρέπει να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου 
κτένας. 

Το σώμα να έχει  κατάλληλες ισχυρές νευρώσεις στις βάσεις στα σημεία σύνδεσης με τους 
τροχούς για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη χρήση του. 

Ο κάδος επίσης πρέπει να φέρει τις 4 απαραίτητες μονομπλόκ με το σώμα χειρολαβές, σταθερά 
κατασκευασμένες από τη πρέσα και το καλούπι κατασκευής ,κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, 
καθώς και δύο πρόσθετες στα μεσαία πλευρικά τμήματα για την εύκολη μετακίνηση του στο πλήρες 
φορτίο και την εργονομική του χρήση. 

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα συμπεριλαμβανόμενων των 
βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π).  

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 
πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.  

Πρέπει να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε 
κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εγχεόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ ‘όλα τα σημεία του κάδου. 
3. ΤΡΟΧΟΙ 
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης 

κατασκευής και ποιότητας. 
Ο κάθε τροχός θα είναι διαμέτρου Φ 200 χιλ. Και θα έχει ικανότητα περιστροφής περί κατακόρυφο 

άξονα κατά 360ο ,έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί 
μέσα σε στενούς χώρους. 

Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ένσφαιρου τριβέως και 
συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ικανής να 
δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο 
τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι .  

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

υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει 
απόλυτη στεγανότητα. 

5. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 
Το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο μέσου πάχους 

τουλάχιστον 4 mm  
Θα είναι επίπεδο με ελαφρά κύρτωση ( με ειδικές νευρώσεις) ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της 

βροχής καθώς και για μεγαλύτερη αντοχή με δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης . 
Θα πρέπει να έχει ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες 

(παγετό, βροχή κ.λπ.) καθώς και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 
 Το καπάκι θα συνδέεται με το κυρίως σώμα του κάδου σταθερά μέσω μιας ειδικής μεταλλικής ή 

πλαστικής μπάρας κατάλληλης διατομής και μήκους όσο περίπου το πλάτος του κάδου και θα φέρει 
τουλάχιστον δύο χειρολαβές με τις οποίες αφ’ ενός θα ανοίγεται το καπάκι ,αφ’ ετέρου θα μπορεί να 
μετακινηθεί ο κάδος ελκόμενος από αυτές. 

Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το άνοιγμα και το 
κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει κατά την 
χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένους ισχυρούς μεντεσέδες μέσω των οποίων 
το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώμα, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών 
στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 

Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 14 cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάμεις 
καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής 
τους. 

Επίσης θα έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 
Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του 

καπακιού πρέπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή του στο 
έδαφος πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. 

Το καπάκι θα ανοίγει επίσης με ειδικό ποδομοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο 
μέταλλο. Η τοποθέτηση του ποδομοχλού θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο τέτοιο που δε θα 
ανοίγονται οπές στον πυθμένα του κάδου. Το άνω σημείο εκάστης ράβδου του ποδομοχλού θα 



καταλήγει σε ροδέλα , η οποία θα είναι το σημείο επαφής του ποδομοχλού με το καπάκι για 
προστασία από τη τριβή . 

6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 

σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. 
Το βάρος του κάδου (χωρίς τον ποδομοχλό ) θα είναι περίπου 44 (40) kg και το ωφέλιμο φορτίο 

του τουλάχιστον 308 (264) kg. 
Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 

πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την 
Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του 
πλυντηρίου κάδων. 

7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για 

να είναι ορατός την νύχτα. 
β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με ανάγλυφη 

ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.  
γ) Επάνω στο σώμα ή στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές στις  
 οποίες, κατ’ ελάχιστον θα αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 Το Πρότυπο EN 840, 

 Η σήμανση CE,  

 Η χρονολογία κατασκευής,  

 Ο κατασκευαστής, 

 Άλλα πιστοποιητικά (GS ,RAL ή NF) 

 Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα,  

 Το συνολικό επιτρεπόμενο βάρος εκφρασμένο σε κιλά  

 Η στάθμη θορύβου (dB) που δεν θα ξεπερνά τα 99 dB(A) 
 
Γ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Oι κάδοι, χωρητικότητας 240 lit θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ πρέπει 

να φέρουν δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένοι, 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που 
προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), 
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής  γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά 
λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. 

2. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ 
Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε 

τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 
Στο εμπρόσθιο τμήμα του, επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη 

σταθερότητα και ασφάλεια. 
Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό 

να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός του 
(σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την 
καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. 
Η  χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. 
Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  ειδική ενίσχυση για μεγάλη 
διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς 
ανύψωσης τύπου "χτένας". 

3. ΤΡΟΧΟΙ 
Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή 

εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων. 
Ο κάθε τροχός θα είναι διαμέτρου Φ 200 χιλ. 
4. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Στο κατώτερο σημείο της πίσω πλευράς των κάδων, να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα, για την 

εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου ή στη περίπτωση που γεμίσει με νερά διότι είχε 



παραμείνει με ανοικτό το καπάκι κατά τη διάρκεια μιας βροχερής ημέρας. Η οπή αυτή που θα 
κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ, αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, πρέπει να 
καλύπτεται με ειδικό καπάκι βιδωτά και να έχει απόλυτη στεγανότητα. 

5. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 

σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα χτένας. 
Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 

πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την 
Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του 
πλυντηρίου κάδων. 

Το βάρος των κάδων θα είναι 10-13 κιλά. 
7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για 

να είναι ορατός την νύχτα. 
β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με ανάγλυφη 

ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.  
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥΣ 
ΚΑΔΟΥΣ 
1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή την δέσμευση 

του για προμήθεια των ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιμετώπιση των αναγκών service για 
τουλάχιστον 10 έτη.  

2) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας, που θα είναι δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που θα είναι 30 ημέρες από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

3) Θα υπάρχουν επίσης για τα προσφερόμενα είδη κάδων Πιστοποιητικά Ποιότητας και ελέγχου 
ΕΝ 840 2/5/6 στη νεώτερη έκδοσή τους από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου μαζί με πλήρη Αναλυτική 
Έκθεση Δοκιμών και Ελέγχου των προσφερόμενων κάδων, CE για τον συγκεκριμένο τύπο κάδου, 
καθώς και πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001, ISO 
14001(Περιβαλλοντική Διαχείριση ) και ISO 18001 (Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων).  

Επιπλέον θα υπάρχουν Πιστοποιητικά Ποιότητος με σήμανση είτε RAL ,είτε GS είτε NF από 
Αναγνωρισμένα Κέντρα Ελέγχου και η σήμανση αυτή θα είναι ανάγλυφα θερμοεκτυπωμένη στο 
προσφερόμενο κάδο (στο σώμα ή στο καπάκι). 

Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του προμηθευτή για τους προσφερόμενους κάδους να είναι 
πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και στην τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό. Στη περίπτωση που ο προμηθευτής αναθέτει σε εξωτερικά συνεργεία την επισκευή 
των κάδων ,θα πρέπει και των συνεργείων αυτών η τεχνική υποστήριξη να είναι πιστοποιημένη κατά 
ISO 9001 με επισύναψη στη τεχνική προσφορά του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Επίσης θα 
επισυναφθεί η σύμβαση του προμηθευτή με το εξωτερικό συνεργείο για την τεχνική υποστήριξη του 
δημοπρατούμενου είδους ισχύος τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία λήξεως της εγγύησης καλής 
λειτουργίας. 

4) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιων κάδων με τους 
προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου Παιανίας επί αποδείξει μέχρι τρείς (3) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό. Η απόδειξη θα κατατεθεί στον 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
πολυετής δαπάνη συνολικού ποσού 300.000 € - για το 
έτος 2022 ποσό 100.000 € - Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ/ΠΟΕ 5122 - ποσού 89.418,76 € 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. Δ/νση   : Μιχ. Παπακωνσταντίνου 1 

Ταχ. Κώδ .   : 19 002  

Τηλ.             : 2132030772 Αριθμ. Μελέτης :  3/2022 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 266.505,76 € με το Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2022 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων 1100 
λίτρων με ποδομοχλό 

ΤΕΜ 286 250 250 204,00 € 160.344,00 € 

2 
Πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων 660 
λίτρων με ποδομοχλό 

ΤΕΜ 100 65 65 176,00 € 40.480,00 € 

3 
Πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων 240 
λίτρων 

ΤΕΜ 100 100 100 47,00 € 14.100,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2022 με ΦΠΑ 99.998,56 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2023 με ΦΠΑ 83.253,60 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2024 με ΦΠΑ 83.253,60 €   

ΣΥΝΟΛΟ 214.924,00 € 

Φ.Π.Α. 24%  51.581,76 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 266.505,76 € 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
πολυετής δαπάνη συνολικού ποσού 300.000 € - για το 
έτος 2022 ποσό 100.000 € - Χρηματοδότηση 
ΣΑΤΑ/ΠΟΕ 5122 - ποσού 89.418,76 € 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. Δ/νση   : Μιχ. Παπακωνσταντίνου 1 

Ταχ. Κώδ .   : 19 002  

Τηλ.             : 2132030772 Αριθμ. Μελέτης :  3/2022 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 266.505,76 € με το Φ.Π.Α. 24% 

 
 

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 

 
ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 

λίτρων και 660 λίτρων με ποδομοχλό και πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 240 λίτρων 
κατάλληλων για την μηχανική αποκομιδή των απορριμμάτων, που θα καλύψουν ανάγκες 
καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου.  

Η διάρκεια της προμήθειας θα είναι για τρία (3) έτη. 
Η συνολική δαπάνη είναι ενδεικτικού κόστους 266.505,76 € με το Φ. Π. Α. 24%.και θα βαρύνει τον:  

Κ.Α. ΕΙΔΟΣ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΩΝ σε € 

2022 2023 2024 

Κ.Α. 20-7135.001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

100.000,00 με 
χρηματοδότηση 

ΣΑΤΑ/ΠΟΕ 5122, ποσού 
89.418,76 € 

100.000,00 100.000,00 

Για την ανάθεση της προμήθειας θα διενεργηθεί ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις  

 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08.2016),  

 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/07.06.2010) 

 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/08.06.2006) 
ΑΡΘΡΟ 3ο Συμβατικά στοιχεία   
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
α) Διακήρυξη διαγωνισμού  
β) Τεχνική έκθεση   
γ) Τεχνικές προδιαγραφές 
δ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.   
ε) Γενική - ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων 
ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας & διάρκεια αυτής  
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι εξάντλησης του ποσού της σύμβασης.   

ΑΡΘΡΟ 5ο Σύνταξη Τεχνικής προσφοράς  
Κάθε τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:   
Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνονται :   

 Το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασής του   

 Η εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) ετών (από 
βλάβη µη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό, φωτιά, θραύση, φόρτωση μπαζών)  

 Ότι διαθέτει συνεργείο επισκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού με το εξειδικευμένο 
προσωπικό συντήρησης – επισκευών ή το νόμιμο απαλλακτικό.  



 Ότι τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται µε την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική 
Νομοθεσία, ακόμη και σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ισχύσουν νέες 
νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κτλ.)  

 Ότι η παράδοση των κάδων θα είναι τριάντα (30) ημέρες για τους πλαστικούς και σε εξήντα (60) 
ημέρες για τους μεταλλικούς από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

 Ότι δεσμεύεται για την προμήθεια των ανταλλακτικών και την αντιμετώπιση των αναγκών 
επισκευών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.   

 Ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας 
μελέτης 

ΑΡΘΡΟ 6ο Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης – Υπογραφή της 
σύμβασης  

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% στο σύνολο  της προϋπολογισθείσης  δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α..  

ΑΡΘΡΟ 7ο Παραλαβή & παράδοση  
Η παράδοση των κάδων θα γίνει κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από την Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος. Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια κατά νόμο επιτροπή.  
ΑΡΘΡΟ 8ο Φόροι – τέλη – κρατήσεις   
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 

ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  
ΆΡΘΡΟ 9ο  Αξιολόγηση  προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη  προσφορά 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης μόνο βάσει τιμής προσφοράς 

αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους 
λοιπούς όρους της Διακήρυξης.  
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2022 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2023 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2024 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων 1100 
λίτρων με ποδομοχλό 

ΤΕΜ 286 250 250 
  

2 
Πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων 660 
λίτρων με ποδομοχλό 

ΤΕΜ 100 65 65 
  

3 
Πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων 240 
λίτρων 

ΤΕΜ 100 100 100 
  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

Φ.Π.Α. 24%  
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παιανία             -          -  2022 

Μετά τιμής 

 

 

Υπογραφή - Σφραγίδα 
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