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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/07-02-2020 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.898,80 € (ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24%) 
 

   
   

ΤΤΤ   ΕΕΕ    ΧΧΧ    ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ    ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ    ΣΣΣ    ΗΗΗ   
   
   

 Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε για την προµήθεια κάδων απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής, 
χωρητικότητας: 

1.  1100 lit µε καπάκι απλό και ποδοµοχλό σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στο τιµολόγιο. 

2. 1100 lit µε καπάκι µε θυρίδες  και ποδοµοχλό σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στο τιµολόγιο. 

3. 120lit σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές και στο τιµολόγιο. 
που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής αποθήκευσης απορριµµάτων του 
∆ήµου µας. 
Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για τη δυνατότητα ανατροπής από τους συνήθεις µηχανισµούς των 
απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων και θα είναι ελεγµένοι και αρίστης ποιότητας σύµφωνα µε το 
διεθνές πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO. 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό 69.898,80 € µε ΦΠΑ 24 %, και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 20-
7135.0001 του οικονοµικού έτους 2020 
 
 
                      

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 07-02-2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/07-02-2020 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.898,80 € (ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24%) 
 

   
ΤΤΤ   ΕΕΕ    ΧΧΧ    ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΕΕΕ    ΣΣΣ      ΠΠΠ   ΡΡΡ    ΟΟΟ    ∆∆∆   ΙΙΙ   ΑΑΑ   ΓΓΓ    ΡΡΡ    ΑΑΑ   ΦΦΦ   ΕΕΕ    ΣΣΣ    

 
 

Α.    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ (ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΛΟ) 

 
 

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 +5% αντίστοιχα. 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 να είναι ακλόνητα 
στερεωµένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον 
µηχανισµό εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου (βραχίονες). Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο 
χείλος του κάδου να 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.  ΕΙ∆ΙΚΑ 
Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι  µονοµπλόκ και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα, 
συµπεριλαµβανόµενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να 
αποτελούν αυτοτελή µονοµπλόκ τµήµατα. 
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, 
κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 
Το υλικό εκχυόµενο να 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) 
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3. ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) 
Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης 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. 
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 15cm 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΄ ελάχιστον 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 να 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. 
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6. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ 
Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των 
υλικών. Επίσης να 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.  
Το καπάκι θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρείς χειρολαβές από τις οποίες αφ, ενός θα µπορεί 
να ανοιχθεί το καπάκι µε το χέρι και αφ, εταίρου θα µπορεί να µετακινηθεί ο κάδος ελκόµενος από 
αυτές.  
 
7. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα 
σύγχρονα απορριµµατοφόρα 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 
∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό 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.  
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος επιλογής του ∆ήµου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά 
την χύτευση. 
 
 

Β.    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ (ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΘΥΡΙ∆ΕΣ  ) 

 
 

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 +5% αντίστοιχα. 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 να είναι ακλόνητα 
στερεωµένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον 
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µηχανισµό εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου (βραχίονες). Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο 
χείλος του κάδου να 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.  ΕΙ∆ΙΚΑ 
Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι  µονοµπλόκ και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα, 
συµπεριλαµβανόµενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να 
αποτελούν αυτοτελή µονοµπλόκ τµήµατα. 
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, 
κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 
Το υλικό εκχυόµενο να 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 κόλουρης 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. 
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 15cm 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΄ ελάχιστον 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.) 
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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 να 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 ΚΑ∆ΟΥ 
Το καπάκι θα έχει ενσωµατωµένο δύο µικρά καπάκια κατασκευασµένα 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 είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό 
και η επιφάνειες τουλάχιστον 1000cm2 η κάθε µία. Οι υποδοχές του καπακιού για προσαρµογή 
των θυρίδων είναι σταθερές. Το άνοιγµα και οι υποδοχές είναι κατασκευασµένες από την πρέσσα 
και το καλούπι κατασκευής και υπάρχει ειδική µέριµνα και χείλος στο κυρίως καπάκι για αποφυγή 
εισόδου των νερών της βροχής στις θυρίδες. Επίσης να 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.  
Το καπάκι θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρείς χειρολαβές από τις οποίες αφ, ενός θα µπορεί 
να ανοιχθεί το καπάκι µε το χέρι και αφ, εταίρου θα µπορεί να µετακινηθεί ο κάδος ελκόµενος από 
αυτές  
 
7. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα 
σύγχρονα απορριµµατοφόρα 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 
∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό 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 
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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.  
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος επιλογής του ∆ήµου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά 
την χύτευση. 
 
 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ          

120 ΛΙΤΡΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν επ’ 
ακριβώς τα STANDARDS ΕΝ 840-1, 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 120 λίτρα +5%, αντίστοιχα 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. 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 χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά 
λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη µετακίνηση. 
Το κυρίως σώµα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε χύτευση µονοµπλόκ σε 
τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 
To καπάκι πρέπει να προσαρµόζεται σταθερά στο κυρίως σώµα µε δύο ειδικούς συνδέσµους και 
να έχει δύο χειρολαβές τοποθετηµένες εργονοµικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγµα του για την 
τοποθέτηση των απορριµµάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω, 
ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρµόζει ακριβώς στο κυρίως σώµα για να αποφεύγονται η διαφυγή 
οσµών και η είσοδος εντόµων και νερού στον κάδο. 
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 
µε βαθιές κάθετες νευρώσεις σε όλες τις πλευρές του για   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". 
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.   
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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. 
Οι τροχοί τους θα είναι Φ200mm. 
Στην οπίσθια όψη τους και στο κατώτερο σηµείο της υποχρεωτικά θα φέρει κατασκευασµένη κατά 
την χύτευση οπή διαστάσεων Φ40 τουλάχιστον. Η οπή αυτή θα καλύπτεται µε ειδικό καπάκι το 
οποίο θα περιλαµβάνει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο ώστε εύκολα και µε απλή στρέψη να 
στεγανοποιεί τον κάδο, και θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, αποκλειοµένων των 
ιδιοκατασκευών. 
 
2. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα 
σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα 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 
∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό µηχανισµό 
των οχηµάτων του ∆ήµου. 
 

3. 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 
ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση στο εµπρόσθιο τµήµα του κάδου.  
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος επιλογής του εκάστοτε Φορέα, 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 ∆ήµο και τον τρόπο που 
προτίθεται να αντιµετωπίζει τις ανάγκες service. Προς εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής 
υποστήριξης καθόλη την διάρκεια ζωής των υπο προµήθεια κάδων στην τεχνική προσφορά θα 
επισυναφθεί  και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόµενου από την οποία θα 
προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόµενου ήτοι τουλάχιστον δύο (2) 
εξειδικευµένοι τεχνίτες. Ο προµηθευτής επι ποινή αποκλεισµού θα διαθέτει πιστοποίηση για την 
πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού διαχείρισης απορριµµάτων κατά ISO 9001:2015 
(∆ιαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) 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 αποκλεισµένων 
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 δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
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εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα 
καλύψει µε ανταλλακτικά το ∆ήµο, ακόµη και απευθείας εάν χρειαστεί, για τουλάχιστον 10 έτη. 
 
3)   Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/2/5/6 - από πιστοποιηµένα  κέντρα - για τα υπό 
προµήθεια είδη, µε τα αναλυτικά τεστ ελέγχου και δοκιµών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά 
τεχνικά στοιχεία των κάδων (ακριβής  χωρητικότητα, διαστάσεις, βάρη  κ.α).  
 
4) Πιστοποίηση του προµηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015 (∆ιαχείρηση της 
Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) 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 τρείς (3)  
συµβάσεις προµηθειών  για προµήθεια κάδων και δοχείων  απορριµµάτων , ύψους τουλάχιστον 
όσο και ο προϋπολογισµός της προµήθειας. 
6)    Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του προµηθευτή κατά την τελευταία 3ετία να είναι 
τουλάχιστον όσος και ο προϋπολογισµός της προµήθειας. 
7)    Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για το 
σύνολο της προµήθειας και όχι για µέρος αυτής. 
 
8) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσουν δείγµα εντελώς 
όµοιων κάδων  µε τους προσφερόµενους στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου επί αποδείξει µέχρι 3 
ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. (1) ένας κάδος 1100 λίτρων 
– καπάκι απλό, 2) ένας κάδος 1100 λίτρων – καπάκι µε θυρίδες & 3) ένας κάδος 120 λίτρων).  Η 
απόδειξη παράδοσης των δειγµάτων θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόµενου. 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 07-02-2020 

 
 

 
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ 

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 07-02-2020 

 
 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/07-02-2020 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.898,80 € (ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24%) 
 

   
ΕΕΕ    ΝΝΝ   ∆∆∆    ΕΕΕ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΤΤΤ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΟΟΟ    ΣΣΣ      ΠΠΠ   ΡΡΡ    ΟΟΟ   ΫΫΫ    ΠΠΠ   ΟΟΟ   ΛΛΛ    ΟΟΟ    ΓΓΓ   ΙΙΙ   ΣΣΣ    ΜΜΜ    ΟΟΟ    ΣΣΣ   

 

Α/Α ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1. 

Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 
1100 λίτρων µε καπάκι απλό και 
ποδοµοχλό σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στο τιµολόγιο 

 
ΤΕΜ 

 
260 

 
183,00 

 
47.580,00 

 
2. 

Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 
1100 λίτρων,  καπάκι µε θυρίδες  
και ποδοµοχλό σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στο τιµολόγιο 

 
ΤΕΜ 

 
30 

 
183,00 

 
5.490,00 

3. 

Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 
120 λίτρων σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στο τιµολόγιο 

 
ΤΕΜ 

 
100 

 
33,00 

 
3.300,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 56.370,00 

    Φ.Π.Α. 24% 13.528,80 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

69.898,80 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 07-02-2020 
 
 

 
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ 

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 07-02-2020 

 
 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/07-02-2020 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.898,80 € (ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24%) 
 

   
   

ΟΟΟΙΙΙΚΚΚΟΟΟΝΝΝΟΟΟΜΜΜΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΣΣΣΦΦΦΟΟΟΡΡΡΑΑΑ   
 

Α/Α ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1. 

Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 
1100 λίτρων µε καπάκι απλό και 
ποδοµοχλό σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στο τιµολόγιο 

 
ΤΕΜ 

 
260 

 
 

 
 

 
2. 

Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 
1100 λίτρων,  καπάκι µε θυρίδες  
και ποδοµοχλό σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στο τιµολόγιο 

 
ΤΕΜ 

 
30 

 
 

 
 

3. 

Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 
120 λίτρων σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στο τιµολόγιο 

 
ΤΕΜ 

 
100 

 
 

 
 

    ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α. 24%  

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ ……..-……..-2020 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/07-02-2020 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.898,80 € (ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24%) 
 

 
 

ΕΕΕ    ΝΝΝ   ∆∆∆    ΕΕΕ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΤΤΤ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΟΟΟ       ΤΤΤ   ΙΙΙ    ΜΜΜ    ΟΟΟ    ΛΛΛ   ΟΟΟ   ΓΓΓ    ΙΙΙ    ΟΟΟ   
  

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Για την προµήθεια ενός πλαστικού κάδου απορριµµάτων 1100 lit, καπάκι απλό, ανάλογων 
διαστάσεων, χρώµατος σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές, κατάλληλου 
για τη δυνατότητα ανύψωσης και ανατροπής του από τους συνήθεις µηχανισµούς των 
απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων. 
 
Τ.Ε. (€) εκατόν ογδόντα τρία ευρώ  (183,00) 
 
  
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Για την προµήθεια ενός πλαστικού κάδου απορριµµάτων 1100 lit, καπάκι µε θυρίδες, ανάλογων 
διαστάσεων, χρώµατος σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές, κατάλληλου 
για τη δυνατότητα ανύψωσης και ανατροπής του από τους συνήθεις µηχανισµούς των 
απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων. 
 
Τ.Ε. (€) εκατόν ογδόντα τρία ευρώ  (183,00) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Για την προµήθεια ενός πλαστικού κάδου απορριµµάτων 120 lit χρώµατος σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στις τεχνικές προδιαγραφές, κατάλληλου για τη δυνατότητα ανύψωσης και 
ανατροπής του από τους συνήθεις µηχανισµούς των απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων. 
 
Τ.Ε. (€) τριάντα τρία ευρώ (33,00) 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 07-02-2020 

 
 

 
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ 

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 07-02-2020 

 
 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/07-02-2020 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 69.898,80 € (ΜΕ 
Φ.Π.Α. 24%) 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο :Αντικείµενο συγγραφής 
Η εκτέλεση της προµήθειας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ » για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Λοκρών .  
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της προµήθεια  θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: του  Ν.4412/2016. 
του άρθρου  209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ.Α' 114/8.6.2006). 
της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ τ.Α' 263/23.12.2008). 
 
Άρθρο 3ο :Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισµός µελέτης  
β. Τεχνική περιγραφή –µελέτη 
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
 

Άρθρο 4ο :  Χρόνος εκτέλεσης προµήθειας 
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών, από την 
υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
Άρθρο 5ο :  Υποχρεώσεις του αναδόχου 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί έντεχνα και εµπρόθεσµα, την προµήθεια που 
προβλέπεται να εκτελεστούν σύµφωνα µε τις εντολές της Αναθέτουσας Υπηρεσίας και πρέπει να 
παραδώσει τον προµηθευόµενο εξοπλισµό έτοιµο προς λειτουργία, στις εγκαταστάσεις του  ∆ήµου 
Λοκρών στην ∆ηµοτική Ενότητα Αταλάντης. 
 
Άρθρο 6ο :   Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 
επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά 
και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 
τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 
πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά 
την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον 
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να 
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
 Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 
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Άρθρο 7ο :     Αναθεώρηση τιµών  
Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραµένουν 
σταθερές και αµετάβλητες.  
 
Άρθρο 8ο :     Τρόπος πληρωµής 
Η αµοιβή του εντολοδόχου θα γίνετε εφάπαξ κατόπιν της παραλαβής των υλικών από την αρµόδια 
επιτροπή παραλαβής κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Η εξόφληση θα πραγµατοποιείται µε την 
έκδοση του σχετικών Τιµολογίων Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον 
εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο 
και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 9ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 10ο :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις.         
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 07-02-2020 

 
 

 
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ 

0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 07-02-2020 

 
 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 




