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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     
Δ/νση: Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας 

Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία  Ευβοίας. 
 

                       Ιστιαία,    04/06/2020 

      Αρ. Πρωτ.: 5108 

Τίτλος Μελέτης: 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων. 

CPV:  44613700-7  
         (Απορριμματοφόροι κάδοι) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα τεχνική μελέτη συντάσσεται κατόπιν του υπ’ αριθμ. 4868 / 29-05-2020 εγγράφου του 
Δημάρχου Ιστιαίας - Αιδηψού, κου  Κοντζιά Ιωάννη, που αφορά την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού. 
 
Πιο συγκεκριμένα και με βάση το ως άνω έγγραφο, θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια: 
 

<<ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ), 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 lt., ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ>> 

 
που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού. 
 
 
Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό 
για το οικονομικό έτος  2020 στον Κ.Α με τα παρακάτω στοιχεία: 
 

 
 
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν σε αρίστη κατάσταση και θα πρέπει να έχουν τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
που συνοδεύει την παρούσα. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Κ.Α. Τίτλος Κ.Α. Δαπανών Αδιάθετη Πίστωση 
20-7135.009 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 74.400,00€ 

 
Ιστιαία,  ..…. - …… -2020 

Η συντάξασα 
 

 
 
 

Ασημίνα Κωστούλα 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 / A’  

 EΘΕΩΡΗΘΗ 
Ιστιαία,   ......- …… -2020 

Ο Δ/ντής  
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Αθανάσιος Δημητρόπουλος 
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     
Δ/νση: Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας 

Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία  Ευβοίας. 

  
  

Τίτλος Μελέτης: 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων. 

CPV:  44613700-7  
         (Απορριμματοφόροι κάδοι) 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Αναλυτικά, προς προμήθεια είδη με τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, θα έχουν ως 
εξής:  
 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ,  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ, ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ. 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα 
STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6 στην νεότερη έκδοσή τους και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά 
και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. 
Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1.100 λίτρα, με επιτρεπτή απόκλιση +5%, αποδεικνυόμενη από την 
αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840 στην 
νεότερη έκδοσή του. 
Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών απορριμμάτων. 
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους θα είναι ακλόνητα στερεωμένοι 
δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό 
εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου οχήματος (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος 
του κάδου θα είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. 
Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες μονομπλόκ με το σώμα χειρολαβές, τουλάχιστον τέσσερις, 
κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 
 
2. ΕΙΔΙΚΑ 
Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα, 
συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, το καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν 
αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα. 
Θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με  συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό 
πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 
πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 
Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, στις 
κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 
Το υλικό εκχυόμενο θα έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 
Το πάχος του κάδου θα είναι το μέγιστο δυνατό, ήτοι τουλάχιστον 5 χιλιοστά για κάθε σημείο του κάδου 
(σώμα, πυθμένας, καπάκι). 
 
3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) 
Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα κώλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς 
αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, με ολίσθηση, κατά την 
ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό.  
Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα 
του κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώματα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να 
αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως, και επί ποινή 
απορρίψεως, το κυρίως σώμα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές 
κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 
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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 βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 
Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 10cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάμεις 
καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής 
τους. 
Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ΄ 
ελάχιστο τα ακόλουθα: 
 Το Πρότυπο EN 840. 
 Η σήμανση CE. 
 Η χρονολογία κατασκευής. 
 Ο κατασκευαστής. 
 Ο προμηθευτής 
 Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα. 
 Τη στάθμη θορύβου (dB). 
 Την σήμανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο 

κάδος. (π.χ. GS, RAL, NF κ.τ.λ.) 
 
4. ΤΡΟΧΟΙ 
Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής 
και ποιότητας με πλαστική ζάντα διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους 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 ενσφαίρου 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. Ειδικά στο σημείο στήριξης των τροχών στον 
πυθμένα θα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις και νεύρα. 
Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο 
τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι . 
  
5.  ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του, υποχρεωτικά θα υπάρχει ειδική οπή που θα 
κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ, αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των 
υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και ειδική 
τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα. 
 
6.  ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 
Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των 
υλικών. Επίσης θα έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 
Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ’ 
ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων μεντεσέδων που θα περιλαμβάνουν κατά την χύτευση 
(μονομπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως 
σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 
Επίσης, θα διαθέτουν 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 θα είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό και επιφάνειας 
τουλάχιστον 1000cm2 η κάθε μία. Οι υποδοχές του καπακιού για προσαρμογή των θυρίδων θα είναι 
σταθερές. Το άνοιγμα και οι υποδοχές θα είναι κατασκευασμένες από την πρέσα και το καλούπι 
κατασκευής, αποκλειόμενων των ιδιοκατασκευών, και θα υπάρχει ειδική μέριμνα και χείλος στο κυρίως 
καπάκι για αποφυγή εισόδου των νερών της βροχής στις θυρίδες. 
 
7. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα οχήματα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. 
Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 
πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή 
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αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό του 
πλυντηρίου κάδων. 
Θα υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος ώστε να 
μην χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού με σχετικά μικρή διαδρομή του 
πεντάλ. Θα είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των 
τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος.  
 
8. 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. (ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 2020). 
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την 
χύτευση. 
 
 

ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Επί ποινή αποκλεισμού) 

 
1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που 
δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται 
να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση 
για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001:2015 
(Διαχείρηση της Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής 
και Ασφάλειας) και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Σε περίπτωση 
μη πιστοποιημένου ή υπο πιστοποίηση συστήματος θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί αίτημα προς 
τον αντίστοιχο φορέα πιστοποίησης αποκλειομένων απλών ή υπεύθυνων δηλώσεων του κατασκευαστή. 
 
2) Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής 
λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια, και τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα υπερβαίνει τις 
60 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο 
ίδιος ο κατασκευαστής, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του 
κατασκευαστή των κάδων, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα καλύψει με ανταλλακτικά το 
Δήμο, ακόμη και απευθείας εάν χρειαστεί, για τουλάχιστον 10 έτη. 
 
3) Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ-840/2/5/6, για τους πλαστικούς 
κάδους απορριμμάτων, από πιστοποιημένα  κέντρα, με τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιμών απ’ όπου 
θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κάδων (ακριβή χωρητικότητα, διαστάσεις, βάρη κ.α). 
Προκειμένου ο Δήμος να εξασφαλίσει την προμήθεια άριστων ποιοτικά προϊόντων θα πρέπει να 
κατατεθεί και πιστοποιητικό που να βεβαιώνει τους ελέγχους στην γραμμή παραγωγής του κατασκευαστή 
από ανεξάρτητο φορέα και όχι ελέγχους μεμονωμένου δείγματος. Επίσης, θα κατατεθεί και βεβαίωση του 
κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και θα δηλωθούν τουλάχιστον 
οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών : όριο θραύσης σε  εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. 
 
4) Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015 (Διαχείριση της Ποιότητας), 
ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OSHAS 18001 (Υγιεινής και Ασφάλειας). Σε 
περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής απαραιτήτως θα πρέπει να προσκομίσει 
επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του 
κατασκευαστικού οίκου των κάδων και με ισχύ τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 
των προσφερόμενων ειδών. 
 
5) Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις 
προμηθειών για προμήθεια κάδων και δοχείων απορριμμάτων, ύψους τουλάχιστον όσο και ο 
προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας. 
 
6) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο 
της προμήθειας και όχι για μέρος αυτής. 
 
7) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιων 
κάδων  με τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου επί αποδείξει, μέχρι 3 ημέρες πριν από 
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την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  Η απόδειξη παράδοσης των δειγμάτων θα 
κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ιστιαία,  ..…. - …… -2020 

Η συντάξασα 
 

 
 
 

Ασημίνα Κωστούλα 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 / A’  

 EΘΕΩΡΗΘΗ 
Ιστιαία,   ......- …… -2020 

Ο Δ/ντής  
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Αθανάσιος Δημητρόπουλος 
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     
Δ/νση: Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας 

Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία  Ευβοίας. 
 

  

  

Τίτλος Μελέτης: 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων. 

CPV:  44613700-7  
         (Απορριμματοφόροι κάδοι) 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1: Αντικείμενο προμήθειας  
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια, από το ελεύθερο εμπόριο, «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ, ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ» με 
τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που 
συνοδεύει την παρούσα. 
 
Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις 
 Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο θα ισχύουν: 
 - Ο Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006 περί «Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα». 
 - Ο Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
 - Ο Ν.4412/2016 (Α’ 147) ‘Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
- και οι λοιποί νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις και εγκύκλιοι όπως αυτές ισχύουν σήμερα, όπως και των σε 
εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, ΥΑ) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  
 
Άρθρο 3: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης 
Το ύψος της προμήθειας των κάδων απορριμμάτων ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (74.370,24€) συμπεριλαμβανομένου 
και του Φ.Π.Α.  
 
Άρθρο 4: Συμβατικά τεύχη 

1. Η διακήρυξη  
2. Η παρούσα μελέτη  
3. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του αρ.79 του ν.4412/16.  
4. Η προσφορά του αναδόχου  
5. Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου.  

 
Άρθρο 5: Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης 
 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με 
υποβολή σφραγισμένων προσφορών με τους όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4412/16. Η τελική επιλογή θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, μόνο 
βάσει τιμής.  
 
Άρθρο 6: Σύμβαση 
 Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών κατά 
της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, Για την 
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υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, στην περίπτωση που έχει ασκηθεί 
προδικαστική προσφυγή ή/και ένδικα μέσα κατά της απόφασης κστακύρωσης.  
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
 
Άρθρο 7: Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72, παρ.1β, του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης,  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
Άρθρο 8: Παραλαβή υλικών 
 Η παράδοση των κάδων θα πραγματοποιηθεί είτε τμηματικά είτε εφάπαξ, ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους κάδους το 
αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση της Υπηρεσίας, Οι κάδοι 
θα παραδοθούν συναρμολογημένοι και σε άριστη κατάσταση σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία.  
Το κόστος της μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες συντάσσουν και τα σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής. Κατά την παραλαβή μπορεί να παρίσταται, εφόσον το επιθυμεί, και ο 
Ανάδοχος ή εκπρόσωπος του. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις απαιτήσεις των 
τεχνικών προδιαγραφών, η επιτροπή μπορεί να προτείνει την μερική ή ολική απόρριψη. Υλικά που 
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του Αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο.  
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως 
εξέταση κατ’ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται 
στην παρ.8 του άρθρου 208 του ν.4412/16. 
 Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο 
Ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.  
 
Άρθρο 9: Χρόνος εγγύησης - καλής λειτουργίας 
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει υα 
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της 
προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας κατασκευής και κατάλληλα από κάθε 
πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. 
Επιπλέον δεσμεύεται για την καλή λειτουργία των κάδων, η οποία θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια από 
την ημερομηνία παράδοσης. Ακόμη ότι θα καλύψει με ανταλλακτικά το Δήμο, ακόμη και απευθείας εάν 
χρειαστεί, για τουλάχιστον 10 έτη.  
 
Άρθρο 10: Τιμές - τρόπος πληρωμής 
  
Οι τιμές της προσφοράς θα δίνονται σε ευρώ και θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 
του ΦΠΑ, που βαρύνει τον Δήμο. 
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των 
παραδιδόμενων ειδών. 
Η διαδικασία της πληρωμής θα πραγματοποιείται μετά την παράδοση των νομίμων παραστατικών και 
την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με το λογιστικό των ΟΤΑ. 



 Σελίδα 8 από 10 

 
Άρθρο 11: Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος, υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο, ενώ τα έξοδα 
δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
 
Άρθρο 12: Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση Αναδόχου 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικό υλικά ή δεν επισκευάσει ή 
συντηρήσει αυτά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016. 
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων. 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από τα άρθρα 74 και 306 του ν.4412/2016 
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών 
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτών. 
 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση,  παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων. το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ιστιαία,  ..…. - …… -2020 

Η συντάξασα 
 

 
 
 

Ασημίνα Κωστούλα 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 / A’  

 EΘΕΩΡΗΘΗ 
Ιστιαία,   ......- …… -2020 

Ο Δ/ντής  
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Αθανάσιος Δημητρόπουλος 
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,  

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     
Δ/νση: Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας 

Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία  Ευβοίας. 
 

  

  

Τίτλος Μελέτης: 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων. 

CPV:  44613700-7  
         (Απορριμματοφόροι κάδοι) 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/A Περιγραφή Είδους Ποσότητα 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Τιμή Μονάδος 
προ ΦΠΑ (€) 

Συνολική Τιμή 
(€) 

1. 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ,  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ, 
ΜΕ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΠΑΚΙΟΥ. 272 ΤΕΜΑΧΙΑ 220,50 € 59.976,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ: 59.976,00€. 
ΦΠΑ 24%: 14.394,24€. 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 74.370,24€. 

 
Ιστιαία,  ..…. - …… -2020 

Η συντάξασα 
 

 
 
 

Ασημίνα Κωστούλα 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3 / A’  

 EΘΕΩΡΗΘΗ 
Ιστιαία,   ......- …… -2020 

Ο Δ/ντής  
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 
 

Αθανάσιος Δημητρόπουλος 
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 


