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Προμήθεια  καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων - κάδων οικιακής κομποστοποίησης- 
βιοδιασπώμενων σάκων 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ : 161.760,00 € 

Φ.Π.Α 24% : 38.822,40 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 200.582,40 € 

  
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια κάδων οικιακής  
κομποστοποίησης 330lt 

CPV 
39234000-1- «Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων 
για την παραγωγή λιπάσματος» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΔσΠ βιοαποβλήτων CPV 
Προμήθεια καφέ κάδων  κουζίνας 10 λίτρων 34928480-6- «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων»                                                         
Προμήθεια βιοδιασπώμενων σάκκων   
κομποστοποίησης 10 λίτρων 

19640000-4 - «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και 
απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο»                                                             

Προμήθεια καφέ κάδων 240 λίτρων 34928480-6- «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων»                                                         
Προμήθεια καφέ κάδων 1100 λίτρων 34928480-6- «Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων»                                                         
 
 
ΚΑ:  62-7135.000 και  62-7135.001 
    
 
 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ταμείο Συνοχής 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

92/2021 ΜΕΛΕΤΗ ΤΥ-επικαιροποίηση της 217/20           ΥΠΟΕΡΓΟ 2+3 
2 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια  καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων - κάδων 
οικιακής κομποστοποίησης- βιοδιασπώμενων σάκων 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα Μελέτη αφορά στην  
• Προμήθεια 500 τεμαχίων κάδων οικιακής κομποστοποίησης (υποέργο 2) 
• Προμήθεια 4.800 τεμαχίων καφέ κάδων κουζίνας 10 λίτρων  
• Προμήθεια 57.600 τεμαχίων βιοδιασπώμενων σάκκων κομποστοποίησης 10 λίτρων 
• Προμήθεια 560 τεμαχίων καφέ κάδων 240 λίτρων  
• Προμήθεια 80 τεμαχίων καφέ κάδων 1100 λίτρων  

που θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου, σε οικίες πολιτών του Δήμου, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Αφορά τα υποέργα 2 και 3 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί το ΕΠ «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Β.1 ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Β.1.1.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Ο πλαστικός κάδος κομποστοποίησης θα είναι πρόσφατης κατασκευής και θα έχει μεταβλητή χωρητικότητα, 
ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων ή τις ανάγκες του χρήστη. Για το σκοπό αυτό ο κάδος θα πρέπει 
να αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία που θα μπορούν να προσθαφαιρούνται, έτσι ώστε η συνολική του 
χωρητικότητα να είναι από 300 έως και 500 λίτρα. 
Ο κομποστοποιητής θα είναι ταχείας και θερμής κομποστοποίησης με τοιχώματα αερισμού που να επιτρέπουν 
τον βέλτιστο αερισμό, αλλά ταυτόχρονα θα αποτρέπουν την είσοδο εντόμων και τρωκτικών. Θα είναι ικανοί να 
δεχθούν όλα τα οργανικά απορρίμματα και κατάλληλοι για την ταχεία ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων, 
όπως φλούδες από φρούτα και λαχανικά, κομμένα κλαδιά, φυτά, χόρτα, κουρεμένο γρασίδι, φύλλα κλπ., τα 
οποία δεν θα χρειάζεται να απορρίπτονται και θα είναι κατάλληλοι για κατοικίες, πάρκα, κ.λπ. 
Τα τοιχώματα θα πρέπει να λειτουργούν μονωτικά για αποφυγή πολύ χαμηλών ή πολύ υψηλών θερμοκρασιών 
στο εσωτερικό του κάδου. 
Θα πρέπει να φέρει ανεξάρτητο καπάκι, που θα στηρίζεται στο κυρίως σώμα και το οποίο θα μπορεί να 
αφαιρεθεί ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση στο εσωτερικό του κάδου. Το καπάκι θα πρέπει να φέρει 
διατάξεις αερισμού για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κάδου. 
Ο κάδος θα φέρει διάταξη άριστης στήριξης / πάκτωσης του σώματος στο έδαφος. Για το σκοπό αυτό θα 
πρέπει τα στοιχεία συνθέτουν τον κομποστοποιητή να φέρουν στις γωνίες οπές ελάχιστης διαμέτρου 2 
εκατοστών. 
Η χωρητικότητά τους θα είναι μεταβλητή: η συνολική του χωρητικότητα να είναι από 300l έως και 500l ±10.  
 
Β.1.2. ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ: 
Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας που δύναται να ανακυκλωθεί. Το 
υλικό θα είναι αβλαβές και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε μεταβολές θερμοκρασιών και υπεριώδη ακτινοβολία, και δεν 
θα περιέχει φθοριωμένους υδρογονάνθρακες. Επίσης θα είναι ανθεκτικοί στα οξέα και χημικές ουσίες και 
επιδράσεις.  
Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια θα εγγυώνται 
την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου. Επιπλέον η χρήση άριστης ποιότητας πρώτων υλών θα 
εγγυάται την άριστη εμφάνιση του ακόμη και μετά από πολλά χρόνια χρήσης.  
• Ο κάδος θα είναι χρώματος καφέ ή πράσινο.  
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• Ο κάδος θα αποτελείται από το κυρίως σώμα (κορμό), το καπάκι και την πόρτα συλλογής κομπόστ.  
• Η διάμετρος του κάδου, για λόγους λειτουργικότητας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,80 μέτρα και δεν 
θα ξεπερνά το ένα (1) μέτρο 
 
Κυρίως σώμα:  
Οι δακτύλιοι που συνθέτουν το κυρίως σώμα  θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι μονομπλόκ και να φέρουν 
διάταξη άριστης στήριξης/πάκτωσης του σώματος στο έδαφος και σχήμα που θα βοηθάει στη σταθερότητα του 
κάδου, στην ταχεία κομποστοποίηση, στην ευκολότερη ανάδευση των υλικών και στον ικανοποιητικό αερισμό 
για την αποφυγή οσμών.  
Στη βάση του, το εμβαδόν του κάδου, για λόγους λειτουργικότητας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,70 m2 
και δεν θα ξεπερνά το ένα (1) m2. Το ύψος του κάδου δε θα είναι μεγαλύτερο από 1,1 m ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και από παιδιά.  
 
Καπάκι:  
Το καπάκι θα προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά στο κυρίως σώμα και θα είναι φαρδύ, ώστε να 
διευκολύνεται το άνοιγμά του για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Θα ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα 
προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό θα εφαρμόζει τέλεια στο κυρίως σώμα 
 
Βάση του κάδου:  
Ο κάδος δεν θα διαθέτει βάση  ώστε τα οργανικά απορρίμματα να έρχονται απευθείας σε επαφή με το χώμα 
για να επιτυγχάνεται ο άμεσος εμπλουτισμός τους από μικροοργανισμούς.  
 
Μέθοδος κατασκευής: 
Το κυρίως σώμα και το καπάκι θα είναι κατασκευασμένα με χύτευση υπό υψηλή πίεση (ijection moulding) με 
ειδικό σχεδιασμό να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο 
σχεδιασμός του και η εσωτερική του επιφάνεια θα εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου. Το 
βάρος του κάδου μαζί με το καπάκι θα πρέπει να >= 6 kg ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του και αντοχή 
στον χρόνο. 
Ο κατασκευαστής του κάδου θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001. Κάθε κάδος θα συνοδεύεται 
από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.  
 
Αερισμός και θερμική μόνωση του κάδου:  
Ο κάδος θα εξασφαλίζει στα προς κομποστοποίηση βιοαπορρίμματα, προστασία από τις θερμοκρασιακές 
μεταβολές, την υγρασία (βροχή κ.λπ.) και τον αέρα ώστε να διευκολύνεται η ταχεία και αποτελεσματική 
οξείδωση και ωρίμανση.  
Ο κάδος κομποστοποίησης θα διαθέτει διπλό τοίχωμα με ενδιάμεσο κενό καθώς και οπές με τις οποίες θα 
διασφαλίζεται ό βέλτιστος αερισμός του κάδου για να αποφεύγεται η αναερόβια ζύμωση που παράγει υψηλές 
οσμές και δεύτερον, για να μην αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό του οι οποίες σκοτώνουν 
τους μικροοργανισμούς που συμβάλουν στην κομποστοποίηση.   
 
Εγγύηση:  
Ο κάδος θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιων κάδων  με 
τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου (όχι απαραίτητα με το ίδιο περιεχόμενο για τις εκτυπώσεις) 
επί αποδείξει μέχρι 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 
Τα δείγματα θα παραμείνουν στην υπηρεσία του Δήμου για την μακροσκοπική εξέτασή τους από την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού. Η απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου. 
 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ταμείο Συνοχής 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

92/2021 ΜΕΛΕΤΗ ΤΥ-επικαιροποίηση της 217/20           ΥΠΟΕΡΓΟ 2+3 
4 

Β.2 ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ  ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ  
Οι κάδοι θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι, σύγχρονης εξελιγμένης κατασκευής, 
άριστης ποιότητας και να παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή σε θραύση. 
Θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι μεγαλύτερης του ενός έτους, και να είναι κατάλληλοι για 
ασφαλή και υγιεινή απόθεση οργανικών απορριμμάτων.  
Θα πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής, να δέχονται χωρίς φθορά τα οικιακά οργανικά απορρίμματα. 
 
Περιγραφή:  
Πλαστικός κάδος χωρητικότητας 7-10 λίτρων, ο οποίος θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, το καπάκι και την 
διπλή χειρολαβή. Κατασκευασμένος από παρθένο Πολυπροπυλένιο PP. 
 
Υλικό κατασκευής:  
Να είναι 100% παρθένο ανακυκλώσιμο πλαστικό  άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά 
πρόσθετα που θα προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή 
ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας UV και χημικές επιδράσεις. Θα είναι ασφαλές να πλυθεί και σε 
πλυντήριο πιάτων. 
 
Καπάκι:  
Θα προσαρμόζεται στο κυρίως σώμα και θα είναι αποσπώμενο για ευκολία χρήσης. Να διαθέτει ευρύ 
εμπρόσθιο χείλος για το εύκολο άνοιγμα με την άκρη του δαχτύλου. Όταν το καπάκι είναι κλειστό πρέπει να 
εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού 
στον κάδο.  
Θα προσαρμόζει ακριβώς στο κυρίως για να αποφεύγεται η διαφυγή δυσάρεστων οσμών  
 
Κυρίως σώμα:  
Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό για  να 
αντέχει σε καταπονήσεις  και να μην υπόκειται 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.  
 
Χειρολαβή:   
Να έχει μια εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή που θα  επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά του, με δύο 
σημεία περιστροφής που προσαρμόζονται στο κυρίως σώμα. Το κράτημά της  θα είναι ανθεκτικό και θα 
επιτρέπει το καπάκι να συγκρατείται ανοικτό. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει και μια δεύτερη μικρή χειρολαβή 
από την οποία θα μπορεί να ανοιχτεί το καπάκι αλλά και να μεταφερθεί ο κάδος από αυτή σε περίπτωση 
απώλειας της πρώτης χειρολαβής   
                  
Χρώμα:  
Καφέ και  πράσινο 
Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα του 
κάδου (όχι αυτοκόλλητα) καθώς και σήμανση για τα οργανικά απόβλητα. 
Η προσφορά αφορά πλήρη κομποστοποιητή (σώμα καπάκι) 330 λίτρων περίπου. 
 
Ο κάδος θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιων κάδων  με 
τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου (όχι απαραίτητα με το ίδιο περιεχόμενο για τις εκτυπώσεις) 
επί αποδείξει μέχρι 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 
Τα δείγματα θα παραμείνουν στην υπηρεσία του Δήμου για την μακροσκοπική εξέτασή τους από την επιτροπή 
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διενέργειας του διαγωνισμού. Η απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου. 
 
Β.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΣΑΚΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 10 ΛΙΤΡΩΝ 
Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από βιοδιασπώμενο υλικό κατάλληλο για συλλογή 
αποβλήτων τροφίμων και κομποστοποίηση. Να διαθέτουν πιστοποίηση OK Compost και HOME Compost 
και να μπορεί να κομποστοποιηθεί ακόμα και σε οικιακό κομποστοποιητή. 
 
Η χωρητικότητά τους θα είναι ως εξής:  
• 57.600 τεμάχια χωρητικότητας 10 l.  

 
Υλικό κατασκευής:  
Άμυλο καλαμποκιού με βάση παρθένο υλικό. MatterBi. Σύμφωνα με προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
13432. 
Χρώμα:   
Ανοιχτή απόχρωση πρασίνου. 
Διαστάσεις:  
Ύψος 41cm και πλάτος 45cm. 
Πάχος: 15 microns 
Συγκόλληση ραφών:  
Η συγκόλληση των ραφών θα βρίσκεται στο κάτω μέρος της σακούλας και θα εγγυάται την στεγανότητα του 
προϊόντος. Η ραφή θα είναι αστεροειδής για μεγαλύτερη αντοχή. 
Αντοχή:  
Θα εγγυάται τη διατήρηση των μηχανικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων υδατοπερατότητας σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος κατά την διάρκεια όλων των φάσεων χρησιμοποίησης για περίοδο τουλάχιστον 4 
εικοσιτετράωρων. 
Σφραγίδα – σήμανση:  
Μονόχρωμη εκτύπωση στη μια πλευρά (πράσινο),  σταθερού λογότυπου του εργοστασίου κατασκευής. 
Τρόπος κλεισίματος:  
Με το άνω τμήμα της ίδιας της σακούλας. 
Συσκευασία:  
Ρολά των 25 τεμαχίων. 
 
Β.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΔΩΝ 240 ΛΙΤΡΩΝ  
Β.4.1.ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Oι προς προμήθεια πλαστικοί κάδοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν τα παρακάτω: 
1. Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, πλαστικοί τροχήλατοι ονομαστικής χωρητικότητας 
240 λίτρων, μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, και εμπορικών 
απορριμμάτων. 
2. Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, και να ανταποκρίνονται προς την νέα 
Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-1/5/6 και RAL ή NF ή GS και να αποδεικνύονται από τα πιστοποιητικά τους που 
πρέπει να κατατεθούν με την τεχνική προσφορά.  
3. 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 για να μην 
καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, 
σκληρόκοκα και ογκώδη βιοαπόβλητα. 
4. Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες. 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ταμείο Συνοχής 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
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6. Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός τους, να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί.  
7. Να φέρουν 2 τροχούς, στο πίσω κάτω μέρος του κυρίως σώματός τους, καθώς και ένα σύστημα ανάρτησης 
για την ανύψωσή και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς 
απορριμματοφόρων οχημάτων, και πλυντηρίων κάδων, τύπου κτένας.      
 
Β.4.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν μονομπλόκ χύτευση, με έκχυση πλαστικού υπό πίεση (injection), από 
πρωτογενές πολυαιθυλένιο, που να διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή ιδιοτήτων σε όλα τα σημεία του κάδου. 
Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να φέρουν ανάγλυφα κατά την χύτευση, στο σκέπαστρο 
(καπάκι), το λογότυπο του εργοστασίου κατασκευής, και στο σώμα με θερμοεκτύπωση  το λογότυπο του 
Δήμου. 
 
Β.4.2.1.Το κυρίως σώμα (κορμός) 
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. Περιμετρικά του χείλους του κυρίως 
σώματος στην επάνω πλευρά του θα πρέπει κατά την χύτευση υπερυψωμένο χείλος σχήματος «Π», ικανού 
ύψους (άνω των 5mm) το οποίο θα καλύπτεται πλήρως από τα καπάκι για να μην εισέρχονται νερά μέσα στον 
κάδο.  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". Στο εμπρόσθιο τμήμα του επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη 
σταθερότητα και ασφάλεια. 
Λόγω του μεγάλου ειδικού βάρους που έχουν τα οργανικά απορρίμματα το κυρίως σώμα θα πρέπει να διαθέτει 
βαθιές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος και στις τέσσερις πλευρές του για την μέγιστη δυνατή αντοχή του.  
Στον κυρίως σώμα στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σημείο της, πρέπει   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. 
Για την αποφυγή αναερόβιων συνθηκών ζύμωσης, την συγκέντρωση  βιοαερίων και οσμών ο κάδος θα πρέπει 
να φέρει στο άνω και στο κάτω μέρος των δύο πλαϊνών τοιχωμάτων ειδικά στόμια εξαερισμού κυκλικής 
διατομής, επαρκούς διαμέτρου (ενδεικτικά 65 mm). Τα στόμια πρέπει να είναι προστατευμένα με πλαστική 
σχάρα, ώστε να μη μπαίνουν έντομα στον κάδο. Ελάχιστη απαίτηση 4 στόμια ανά κάδο. 
Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία :  
Την ονομασία της κατασκευάστριας εταιρίας ,το Πρότυπο EN840, τη χώρα κατασκευής, το CE, το έτος και τον 
μήνα παραγωγής, τη σήμανση ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ840 και 
σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS ,RAL, NF ή ισοδύναμες αυτών), τη σήμανση-
ονομασία του κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης,  τη στάθμη θορύβου σε (dB), την ονομαστική χωρητικότητα του 
κάδου, το μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου 
 
Β.4.2.2 Το καπάκι (σκέπαστρο) 
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. 
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Β.4.2.3 Τροχοί – Ανάρτηση 
Oι  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 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. Oι τροχοί τους θα πρέπει να είναι 
διαμέτρου 250 χιλιοστών (ø250)  για την ευκολη μετακίνησή τους ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες  . 
  
3.2.4. Διαστάσεις - Χωρητικότητες – Βάρη 
α. Οι διαστάσεις συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα κατά ΕΝ 840-1/5/6. Το χρώμα του κάδου θα  πρέπει να είναι καφέ. 
Το ωφέλιμο φορτίο των κάδων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 96 κιλά σύμφωνα με τo EN 840. 
 
Β.4.2.4. Άλλα στοιχεία 
α. Η κατασκευάστρια εταιρία των κάδων επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά  
διασφάλισης ποιότητας  της σειράς  ISO 9001:2015  «Διαχείριση ποιότητας» και ISO 14001:2015 «Σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης» ή ισοδύναμα αυτών, καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου 
αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. τα οποία θα κατατεθούν με την προσφορά. Επίσης με την προσφορά θα 
κατατεθούν πιστοποιητικά κατά EN840 και κατά RAL ή NF ή GS (τα οποία θα είναι αποτυπωμένα στο σώμα 
και ή στο καπάκι επί ποινή αποκλεισμού).  
Ο οικονομικός φορέας (που δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιος με την κατασκευάστρια εταιρεία) επίσης θα 
πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά ποιότητας της σειράς ΙSO 9001:2015 και ISO 
14001:2015 καθώς και OSHAS18001:2007. 
ε) Κατάσταση προσωπικού από την οποία να προκύπτει/αιτιολογείται η επάρκεια ύπαρξης τεχνικού μόνιμου 
προσωπικού (τουλάχιστον δύο (2) Ηλεκτρολόγοι / Μηχανολόγοι Μηχανικοί). 
ζ) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής των πλαστικών κάδων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 
πρέπει να προσκομίσει συμφωνητικό (επικυρωμένο αντίγραφο) με τον κατασκευαστικού οίκο (επί ποινή 
αποκλεισμού). 
β. Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 
- Εργοστάσιο κατασκευής. 
- Έτος κατασκευής. 
- Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος.   
γ. 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 Διεθνή αγορά, καθώς και 
να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό των οχημάτων του Δήμου. 
δ. Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα με 
το ΕΝ12899-1 RA 2) για να είναι ορατός και την νύχτα διαστάσεων 100χ400mm . 
ε. Όλοι οι κάδοι θα φέρουν στην εμπρόσθια όψη τους με ανάγλυφη ανεξίτηλη εκτύπωση ή θερμοεκτύπωση, 
λευκού η άλλου χρώματος καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας τα στοιχεία του φορέα μας, το έτος της παράδοσης 
των κάδων, καθώς και σήμανση για την ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων 
 
Ο κάδος θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιων κάδων  με 
τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου (όχι απαραίτητα με το ίδιο περιεχόμενο για τις εκτυπώσεις) 
επί αποδείξει μέχρι 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην υπηρεσία του Δήμου για την μακροσκοπική εξέτασή τους από 
την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου. 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ταμείο Συνοχής 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

92/2021 ΜΕΛΕΤΗ ΤΥ-επικαιροποίηση της 217/20           ΥΠΟΕΡΓΟ 2+3 
8 

 
Β.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΔΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ  
Β.5.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα 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 ονομαστική χωρητικότητα των κάδων πρέπει να είναι 1100 λίτρα. 
Οι διαστάσεις τα βάρη και η ακριβής χωρητικότητα  πρέπει να είναι εντός των ορίων του Ευρωπαϊκού 
προτύπου ΕΝ 840 και να αποδεικνύονται από τα πιστοποιητικά τους και θα πρέπει να κατατεθούν με την 
τεχνική προσφορά.  
Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών οργανικών 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, να φέρει ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου, όπως ακριβώς 
ορίζει το πρότυπο ΕΝ 840  για 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, περιμετρικά του χείλους του κυρίως σώματος για την εύκολη μετακίνησή 
του και την εργονομική χρήση του. Οι χειρολαβές αυτές δεν πρέπει να εξέχουν των πλευρικών τοιχωμάτων του 
κυρίως σώματος για να μην εμποδίζουν (ιδιαιτέρως οι δύο μπροστινές) τους βραχίονες ανύψωσης των 
απορριμματοφόρων ή και των πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων κατά την διαδικασία αποκομιδής ή πλύσης 
αυτών. 
 
Β.5.2. ΕΙΔΙΚΑ 
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. 
 
 
Β.5.3. 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. 
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. 
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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. 
Το πάχος του κυρίως σώματος του κάδου, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι το μέγιστο δυνατό και τουλάχιστον 
(5) χιλιοστά σε κάθε σημείο του κάδου (Σώμα, πυθμένας).  
Για την αποφυγή αναερόβιων συνθηκών ζύμωσης, την συγκέντρωση  βιοαερίων και οσμών ο κάδος θα πρέπει 
να φέρει στο άνω και στο κάτω μέρος των δύο πλαϊνών τοιχωμάτων ειδικά στόμια εξαερισμού κυκλικής 
διατομής, επαρκούς διαμέτρου (ενδεικτικά 65 mm). Τα στόμια πρέπει να είναι προστατευμένα με πλαστική 
σχάρα, ώστε να μη μπαίνουν έντομα στον κάδο.  
Ελάχιστη απαίτηση 8 στόμια ανά κάδο 
Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία :  Την ονομασία της 
κατασκευάστριας εταιρίας ,το Πρότυπο EN840, τη χώρα κατασκευής, το CE, το έτος και τον μήνα παραγωγής, 
τη σήμανση ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ840 και σύμφωνα με τα 
πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS ,RAL, NF ή ισοδύναμες αυτών), τη σήμανση-ονομασία του 
κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης,  τη στάθμη θορύβου σε (dB), την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου, το 
μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου 
 
Β.5.4. 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 . 
 
Β.5.5 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. 
 
Β.5.6 ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 
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 θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον τρείς χειρολαβές με εργονομικά χερούλια κατάλληλης διατομής 
και ενίσχυσης, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα εύκολης λαβής στους χρήστες με άνετη πρόσβαση του χεριού, 
για να διευκολύνεται το άνοιγμα του καπακιού με το χέρι  για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, αλλά και για 
να μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος ελκυόμενος από αυτές  
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, κατά μήκος ολόκληρης της πίσω πλευράς του, 
αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, 
πρόσθετων προσαρμογών κ.α.  
Οι μεντεσέδες αυτοί θα έχουν κατ, ελάχιστον 15 εκατοστά μήκος σε κάθε σημείο τους για να μην υπάρχει 
κίνδυνος καταστροφής τους 
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Το πάχος του καπακιού του κάδου, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι το μέγιστο δυνατό και τουλάχιστον 4,5 
χιλιοστά σε κάθε σημείο του.  
Προς διευκόλυνση των χρηστών για την χρήση του κάδου από όλες τις πλευρές του δρόμος , πεζοδρόμιο 
κ.λ.π.) και την μείωση χρήσης ολόκληρου του καπακιού τα καπάκια θα διαθέτουν ενσωματωμένα δύο μικρά 
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, αποκλειομένων ιδιοκατασκευών και θα υπάρχει ειδική μέριμνα και χείλος 
στο κυρίως καπάκι για αποφυγή εισόδου των νερών της βροχής στις θυρίδες. 
 
Β.5.7. ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ 
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 
Στο σημείο επαφής των βραχιόνων του ποδομοχλού  με το πλαστικό καπάκι πρέπει να υπάρχει διάταξη 
προστασίας με ροδάκι για την αποφυγή διάτρησης που μπορεί να υποστεί λόγω της τριβής που αναπτύσσεται 
από τη συνεχή χρήση. 
 
Β.5.8. 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 Διεθνή αγορά, καθώς και 
να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
 
Β.5.7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα με 
το ΕΝ12899-1 RA 2) για να είναι ορατός και την νύχτα διαστάσεων 100χ400mm . 
β)  Όλοι οι κάδοι θα φέρουν στην εμπρόσθια όψη τους με ανάγλυφη ανεξίτηλη εκτύπωση ή θερμοεκτύπωση, 
λευκού η άλλου χρώματος καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας τα στοιχεία του φορέα μας, το έτος της παράδοσης 
των κάδων, καθώς και σήμανση για την ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων 
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση. 
δ) Ο οικονομικός φορέας (που δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδιος με την κατασκευάστρια εταιρεία) θα πρέπει 
να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά ποιότητας της σειράς ΙSO 9001:2015 και ISO 14001:2015 
καθώς και OSHAS18001:2007. 
ε) Κατάσταση προσωπικού από την οποία να προκύπτει/αιτιολογείται η επάρκεια ύπαρξης τεχνικού μόνιμου 
προσωπικού (τουλάχιστον δύο (2) Ηλεκτρολόγοι / Μηχανολόγοι Μηχανικοί). 
ζ) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής των πλαστικών κάδων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα 
πρέπει να προσκομίσει συμφωνητικό (επικυρωμένο αντίγραφο) με τον κατασκευαστικού οίκο (επί ποινή 
αποκλεισμού). 
 
Ο κάδος θα διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη. 
Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς όμοιων κάδων  με 
τους προσφερόμενους στο αμαξοστάσιο του Δήμου (όχι απαραίτητα με το ίδιο περιεχόμενο για τις εκτυπώσεις) 



 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ταμείο Συνοχής 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

 

92/2021 ΜΕΛΕΤΗ ΤΥ-επικαιροποίηση της 217/20           ΥΠΟΕΡΓΟ 2+3 
11 

επί αποδείξει μέχρι 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην υπηρεσία του Δήμου για την μακροσκοπική εξέτασή τους από 
την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.  
Η απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου 
 
                                                                                           

 
 

 
  
                                                                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντάχθηκε 
 
 
 

Φώτης Γκίκας 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε  

 

Θεωρήθηκε 
Ο Αν Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας  

02 / 07 / 2021 
 
 

Λιούμης Ευάγγελος  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ-Α΄ 

 
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Μελετών & Έργων 

02 / 07 / 2021 
 
 

Μαρία-Ζωή Παπαθανάση 
ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια  καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων - κάδων 
οικιακής κομποστοποίησης- βιοδιασπώμενων σάκων 

 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΤΕΜΑΧΙΑ TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Προμήθεια κάδων οικιακής 
κομποστοποίησης, 330 λίτρων (υποέργο 2) 39234000-1   500 84,00 € 42.000,00 € 

2 
 
Προμήθεια καφέ κάδων  κουζίνας 10 λίτρων 
 (υποέργο 3) 

34928480-6 4.800 10,00 € 48.000,00 € 

3 
Προμήθεια βιοδιασπώμενων σάκκων  
κομποστοποίησης 10 λίτρων  (υποέργο 3) 19640000-4 57.600 0,10 € 5.760,00 € 

4 
Προμήθεια καφέ κάδων 240 λίτρων  
(υποέργο 3) 34928480-6 560 65,00 € 36.400,00 € 

5 
Προμήθεια καφέ κάδων 1100 λίτρων  
(υποέργο 3) 34928480-6 80 370,00 € 29.600,00 € 

 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 161.760,00 € 
 

 
 

ΦΠΑ 24% 38.822,40 € 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 200.582,40 € 
 
 
 
                                                                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Συντάχθηκε 

 
 
 

Φώτης Γκίκας 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε  

 

Θεωρήθηκε 
Ο Αν Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

02/07/2021 
 
 
 
 

Λιούμης Ευάγγελος  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ-Α΄ 

 
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Μελετών & Έργων 

02/07/2021 
 
 
 
 

Μαρία-Ζωή Παπαθανάση 
ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια  καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων - κάδων 
οικιακής κομποστοποίησης- βιοδιασπώμενων σάκων 

  
 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της Προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια 500 τεμαχίων κάδων οικιακής κομποστοποίησης,  4.800 τεμαχίων 
καφέ κάδων κουζίνας 10 λίτρων, 57.600 τεμαχίων βιοδιασπώμενων σάκων κομποστοποίησης 10 λίτρων,  560 
τεμαχίων καφέ κάδων 240 λίτρων και  80 τεμαχίων καφέ κάδων 1100 λίτρων στα πλαίσια της πράξη με τίτλο 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5002363. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 του ν. 4782/09-03-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»   

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,2 

 
1 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών3 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την 
όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

  της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων 
οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την 
όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Της με αρ. πρωτ.  1627/12-02-2021 απόφασης της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, «Ένταξη της Πράξης 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5002363 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» 

 
3 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση 
δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη 
της παρ. 12 του άρθρου 379, 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
Προδιαγραφές – Τρόπος Εκτέλεσης 
Κατά την εκτέλεση των δημοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές 
προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στην τεχνική μελέτη. 
 
Με τη προσφορά θα κατατεθούν επίσης, επί ποινή αποκλεισμού:   
 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία θα 
προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών  

2. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του κατασκευαστή  καθώς και του προσφέροντος για εμπορία και 
service, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της προμήθειας.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι το είδος που προσφέρει είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Συμβατικά Στοιχεία  
Τα Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :  
α)    Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
β) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου  
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
δ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τους όρους που θα 
καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Εγγύηση ποιότητας  
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα προς προμήθεια είδη ανταποκρίνονται 
πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό τους από υλικό άριστης ποιότητας και 
κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε ελάττωμα. Επίσης, εγγυάται πως τα προμηθευόμενα είδη 
ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται. 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου πιθανής 
αστοχίας των προμηθευόμενων υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής, σε κάθε 
περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε υλικού που 
θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας. Αν διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα υλικά έχουν 
υποστεί βλάβη που δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση - αποθήκευση, ο προμηθευτής οφείλει να 
αντικαταστήσει άμεσα το κατεστραμμένο ή φθαρμένο υλικό χωρίς χρέωση σε πέντε (5) ημερολογιακές μέρες 
από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. 
Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις 
νόμιμες συνέπειες. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο: Σύμβαση  
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει χρονική διάρκεια έξι (6) μήνες. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της σύμβασης, 
χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υλικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο:  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 
Το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών κατ' ελάχιστον από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του 
εξοπλισμού καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής 
λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  και κατατίθεται 
από τον προμηθευτή πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και κατατίθεται από τον 
προμηθευτή πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής 
λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες τουλάχιστον. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με την 
οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου 
της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη 
συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά 
πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή 
εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο 
οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου  
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά 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 φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
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, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος και τρόπος παράδοσης εξοπλισμού  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Ο συνολικός συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016), 
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά 
από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται 
στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 
αιτήματος του προμηθευτή. 
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων 
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ.147Α’/08-08-
2016). 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο: Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης υλικών  
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. 
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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 
το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο: Παραλαβή υλικών  
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του 
ως άνω νόμου. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής, διενεργείται ποιοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, 
ο προμηθευτής. 
Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική εξέταση και με πρακτική δοκιμασία, για έλεγχο παράδοσης των 
ειδών σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων θα συντάσσεται από την Επιτροπή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 
απόρριψης. 
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 
α) να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη, 
β) να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης, 
γ) να απορρίψει τα προς προμήθεια είδη. 
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα προς προμήθεια είδη με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει 
αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν αυτά είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. 
Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις των προς προμήθεια ειδών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή τους, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. 
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του προς προμήθεια ειδών επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί, τότε μπορεί να απορριφθεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο: Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Καθώς η παράδοση θα είναι συνολική, και η πληρωμή θα είναι συνολική μετά την ολοκλήρωση της 
παράδοσης και την τιμολόγηση της. 
Η πληρωμή θα γίνεται στο 100% της συμβατικής αξίας της παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, που ισχύουν κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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ΆΡΘΡΟ15ο : Υποχρεωτική τήρηση κανόνων δημοσιότητας όλων των παραδοτέων του αναδόχου  
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα τα παραδοτέα θα φέρουν το 
λογότυπο της Ε.Ε. και του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και 
τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020. Σχετικές οδηγίες θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

 
  
                                                                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             

Συντάχθηκε 
 
 
 

Φώτης Γκίκας 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε  

 
 

Θεωρήθηκε 
Ο Αν Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας  

02 / 07 / 2021 
 
 
 
 

Λιούμης Ευάγγελος  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ-Α΄ 

 
 

Η αναπληρώτριά προϊσταμένη 
Μελετών & Έργων 

02 / 07 / 2021 
 
 
 
 

Μαρία-Ζωή Παπαθανάση 
ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προμήθεια  καφέ κάδων συλλογής βιοαποβλήτων - κάδων 
οικιακής κομποστοποίησης- βιοδιασπώμενων σάκων 

  
 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  (Α’) 
ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A/A Περιγραφή Είδους    Ποσότητα  Τιμή             
Μονάδας (€) Δαπάνη (€) CPV 

1 Προμήθεια κάδων οικιακής 
κομποστοποίησης, 330 λίτρων 39234000-1 TEM 500   

2 Προμήθεια καφέ κάδων  
κουζίνας 10 λίτρων  34928480-6 TEM 4.800   

3 
Προμήθεια βιοδιασπώμενων 
σάκκων  κομποστοποίησης 10 
λιτρων  

19640000-4 TEM 57.600   

4 
 
Προμήθεια καφέ κάδων 240 
λίτρων  

34928480-6 TEM 560   

5 
 
Προμήθεια καφέ κάδων 1100 
λίτρων  

34928480-6 TEM 80   

       ΣΥΝΟΛΟ  
     Φ.Π.Α. 24%  
     ΔΑΠΑΝΗ   

 
 

 
 ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 

 
Φ.Π.Α. (24%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή/Σφραγίδα) 
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