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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑ∆ΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ   
 

CPV:  44613600-6 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  59.400,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%) 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
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Άρθρο 1ο - Αντικείµενο προµήθειας 

 
Η παρούσα µελέτη αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» (CPV 44613600-6 Τροχοφόροι Κάδοι), 
ενδεικτικού προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης  # 59.400,00 € #  πλέον ΦΠΑ 24% 14.256,00 € , ήτοι συνολικής 
τιµής µετά ΦΠΑ # 73.656,00 € # για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου 
Λαρισαίων. 
Στο συµβατικό αντικείµενο της εν λόγω προµήθειας περιλαµβάνεται η προµήθεια τριακοσίων (300) τεµαχίων 
πλαστικών τετράτροχων κάδων µε επίπεδο καπάκι και ποδοµοχλό χωρητικότητας 1.100 ± 5% λίτρων. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις οικονοµικού έτους 2020 (Κ.Α. 20.7135.30020) και χρηµατοδότηση από Ε.Α.Τ. 
(Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος).  
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό διαγωνισµό και µε κριτήριο την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής. 
 
 

Άρθρο 2ο - Τεχνικές Προδιαγραφές «ΚΑ∆ΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 λίτρων» 
 
2.1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Οι υπό προµήθεια κάδοι µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων, θα είναι πλαστικοί µε επίπεδο καπάκι, τετράτροχοι, 
εξοπλισµένοι µε ποδοµοχλό πεζοδροµίου και χρώµατος κατά RAL επιλογής της Υπηρεσίας από επίσηµο 
χρωµατολόγιο της κατασκευάστριας εταιρίας, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εξαµήνου), αναγνωρισµένου 
οίκου κατασκευής µε καλή φήµη στην Ελλάδα ή / και στο Εξωτερικό. 
 
Οι κάδοι θα είναι απολύτως σύµφωνοι µε το ευρωπαϊκό πρότυπο διασφάλισης ποιότητας EN 840–2/5/6  στη 
νεώτερη έκδοσή του για το συγκεκριµένο τύπο κάδου, κατάλληλοι  να δεχθούν για προσωρινή αποθήκευση οικιακά, 
εµπορικά και βιοµηχανικά απορρίµµατα καθώς και αντικείµενα  µεγάλου όγκου. Η ωφέλιµη χωρητικότητα του κάθε 

κάδου θα είναι 1.100 λίτρα µε µέγιστη ανοχή απόκλισης ± 5%, ενώ οι διαστάσεις του θα είναι εναρµονισµένες µε τα 
τιθέµενα όρια του ανωτέρω προτύπου. 
 

2.2. Ειδικά χαρακτηριστικά 

Όλα τα πλαστικά τµήµατα των κάδων (σώµα, καπάκι) θα είναι µονοµπλόκ, θα είναι κατασκευασµένα µε συµπαγή 
χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION). Έτσι διασφαλίζεται ότι το υλικό 
εκχυόµενο θα έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σε όλα τα σηµεία του κάδου. Ο χρωµατισµός των κάδων θα 
είναι κατά RAL, κατόπιν επιλογής της Υπηρεσίας από το επίσηµο χρωµατολόγιο της κατασκευάστριας εταιρίας, και 
θα επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση. 
 
Το πολυαιθυλένιο θα είναι πρωτογενές υλικό, υψηλού µοριακού βάρους και θα περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές 
έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες. Θα έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές 
θερµοκρασίες, κλιµατολογικές µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 
 

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 απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, 

από τον ανυψωτικό µηχανισµό. 
 

Λόγω του αυξηµένου ειδικού βάρους των απορριµµάτων που δέχεται ο κάδος και των έντονων καταπονήσεων 

κατά την εκκένωση και µετακίνησή του, το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένο ώστε να 

αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως το κυρίως σώµα θα φέρει σε 

δύο τουλάχιστον από τις τέσσερις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 
 

Ο κάθε κάδος θα φέρει στο κυρίως σώµα του τέσσερις (4) τουλάχιστον χειρολαβές κατασκευασµένες µε συµπαγή 

χύτευση (µονοµπλόκ), κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση 

του. Επίσης το καπάκι του κάθε κάδου θα διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) χειρολαβές κατασκευασµένες οµοίως 

µονοµπλόκ,  αποκλειοµένων εγκοπών η εσοχών, από τις οποίες αφενός θα ανοίγει το καπάκι µε το χέρι και 

αφετέρου θα µπορεί να µετακινηθεί ο κάδος ελκόµενος από αυτές.   
 

Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και το κλείσιµο του 

καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), 

τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένες ισχυρές αρθρώσεις (µεντεσέδες) µέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται 
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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. Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του 

θα υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ, αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών 

διάτρησης κυρίως σώµατος του κάδου, για την εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου. 
 

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. 

 

Οι τέσσερις τροχοί του κάθε κάδου θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούµενοι, θα 

διαθέτουν ζάντα και συµπαγές ελαστικό περίβληµα για την αθόρυβη κύλιση του κάδου. Θα έχουν την δυνατότητα, 

εκτός από την οριζόντια περιστροφή να περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360
Ο
, έτσι ώστε οι κάδοι 

να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται η µετατόπισή τους εύκολη. Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό 

υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου τριβέων και συνδέεται µε τον κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και 

διαµορφωµένης ικανής να δέχεται τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.  Ο κάθε κάδος 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται µε χωριστά ποδόφρενα σε δυο τουλάχιστον τροχούς που 

ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα στο πόδι. 

 
Οι κάδοι που περιγράφονται στην παρούσα θα είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς (σύστηµα 
βραχιόνων και χτένας) που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα και πλυντήρια διεθνών προδιαγραφών. 
Όλες οι εργασίες εκκένωσης - πλύσης των κάδων εκτός του ανοίγµατος του καπακιού, πρέπει να γίνονται αυτόµατα 
από τους µηχανισµούς των πιο πάνω οχηµάτων (και όχι χειροκίνητα από εργάτη) 
 
Οι προσφερόµενοι κάδοι θα πρέπει επίσης να συνεργάζονται άριστα µε τα διατιθέµενα από την Υπηρεσία 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, απορριµµατοφόρα και πλυντήρια κάδων. 

 

2.3. Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

Όλοι ανεξάρτητα οι κάδοι θα διαθέτουν επιπλέον των ανωτέρω: 

(i) σύστηµα ποδοµοχλού στιβαρούς κατασκευής από γαλβανισµένο µέταλλο που θα διαθέτει κατάλληλο 
σχήµα ώστε το ποδοπεντάλ να απέχει από το έδαφος ικανή απόσταση (µεγαλύτερη των 20cm σε 
πατηµένη θέση) ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµη και από την πλευρά του πεζοδροµίου, και 
εξοπλισµένο µε σύστηµα απόσβεσης της απότοµης καθόδου του καπακιού µέσω εµβόλου λαδιού. 

(ii) δύο (2) επιπλέον χειρολαβές, εκατέρωθεν στις δύο πλευρές του σώµατος του κάδου, από ανθεκτικό 
πλαστικό, πρόσθετες - µη χυτευτές µε το καλούπι του σώµατος του κάδου - µε δυνατότητα 
αντικατάστασης για εργονοµικούς χειρισµούς µετακίνησης των κάδων 

(iii) έγχρωµη ετικέτα πολυχρωµίας στην µπροστινή πλευρά του σώµατος του κάδου, τεχνικής 
εκτυπώσεως στο καλούπι του προϊόντος κατά την διαδικασία της παραγωγής, διαστάσεων περίπου 
Α2, σε µακέτα το περιεχόµενο της οποίας θα δοθεί από την Υπηρεσία, αδιάβροχη, όχι ανάγλυφη και 
ανθεκτική σε βαριά χρήση. Η ετικέτα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρωµάτων, 
ενσωµατωµένη στη µάζα του κάδου ώστε να µην µπορεί να διαχωριστεί από αυτήν (αποκλειοµένων 
αυτοκόλλητων), να µην αλλοιώνεται, να µην αποχωρίζεται από το προϊόν και να διαθέτει επικάλυψη 
προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία. 

(iv) ανάγλυφη ανεξίτηλη θερµοεκτύπωση, στο κυρίως σώµα του κάδου, κατάλληλων διαστάσεων και µε 
ευανάγνωστη γραµµατοσειρά µε στοιχεία ιδιοκτησίας «∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-2020». 

(v) συνεχόµενη αρίθµηση των κάδων, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας 

(vi) Στις τέσσερις κάθετες ακµές του κάθε κάδου θα υπάρχουν αντανακλαστικές λωρίδες (ζέµπρες)  

διαστάσεων 20x40εκ καθώς και αντανακλαστικά σήµατα κόκκινου χρώµατος διαστάσεων 6x10 εκ., 
σταθερά στερεωµένα στο σώµα των κάδων µε πριτσίνια, ώστε την νύκτα οι κάδοι να είναι ορατοί για 
την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων. 

 

Άρθρο 3ο ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς 

 

Με την Τεχνική Προσφορά επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να κατατεθούν εντύπως - βάσει και της ∆ιακήρυξης - 
τα ακόλουθα: 
 

� Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή, εις διπλούν (πρωτότυπο και µία απλή φωτοτυπία), των υπό 
προµήθεια ειδών µε χαρακτηριστικά των επί µέρους στοιχείων τους στην Ελληνική γλώσσα και πλήρη 
στοιχεία των βασικών εξαρτηµάτων τους 
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� Προσπέκτους, εις διπλούν (πρωτότυπο και µία απλή φωτοτυπία), µε τα κύρια τεχνικά στοιχεία των 

κάδων και χρωµατολόγιο, µε παλέτα τουλάχιστον 10 χρωµάτων κατά RAL, από την οποία θα µπορεί να 
επιλέξει ο δήµος, υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστή ή σε αντίθετη περίπτωση συνοδευόµενα από 
δήλωση του οικονοµικού φορέα  µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία των προσπέκτους ταυτίζονται µε 
τα επίσηµα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου για τα προσφερόµενα υλικά. 

� Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ-840– /2/5/6  στη νεώτερη 
έκδοσή τους, από πιστοποιηµένα κέντρα για τα υπό προµήθεια είδη, τα οποία να συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από εκθέσεις δοκιµών και τα αναλυτικά τεστ ελέγχου απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά τεχνικά στοιχεία 
των κάδων (χωρητικότητα, διαστάσεις, βάρη κλπ.). Ειδικότερα, οι κάδοι θα πρέπει να έχουν περάσει µε 
επιτυχία όλα τα τεστ ελέγχων που απαιτεί το Πρότυπο ΕΝ 840 (αντοχή σε κρούση, αντοχή σε πτώση, αντοχή 
χτένας ανύψωσης, αντοχή βραχιόνων ανύψωσης κ.τ.λ.) και η ωφέλιµη χωρητικότητά τους να τεκµηριώνεται 
από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που συνοδεύει το ως άνω πρότυπο. 

� Πιστοποιητικό – ∆ήλωση συµµόρφωσης CE για τα προσφερόµενα είδη από τον κατασκευαστή 

των κάδων, στην οποία µεταξύ άλλων θα δηλώνεται και η εγγυηµένη στάθµη ακουστικής ισχύος LWA για τον 

κάθε οικείο τύπο κάδου σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/14/ΕΚ. 

� Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο 

υποψήφιος ή ο νόµιµος εκπρόσωπος θα δηλώνει την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη. Γενική εγγύηση επί ποινή αποκλεισµού όχι λιγότερο από δώδεκα 

(12) µήνες για το σύνολο των υπό προµήθεια κάδων. 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) που θα αναφέρεται το εργοστάσιο στο οποίο 
κατασκευάζονται οι προσφερόµενοι κάδοι καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. 

� Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν τα προσφερόµενα είδη σε δικό τους εργοστάσιο, οφείλουν 
να επισυνάψουν και δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του οίκου κατασκευής, µε την οποία θα 
δηλώνεται ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον οικονοµικό φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, µέσα στον αναφερόµενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης, 

β) αναλαµβάνει να καλύπτει και απευθείας το φορέα στην κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν οι κάδοι, 
(όταν και εφ' όσον ο τελευταίος κρίνει ότι αυτό εξυπηρετεί καλύτερα τα συµφέροντά του), µε όλα τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόµενα τουλάχιστον δέκα (10) έτη.  

Η δήλωση αυτή µε ποινή αποκλεισµού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόµενων fax ή 

φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (και µόνον) µε την επίσηµη µετάφρασή της. 

� Υπεύθυνη δήλωση  (του άρθρου 8 του Ν.1599/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο 
υποψήφιος ή ο νόµιµος εκπρόσωπος  θα δηλώνει: 

(α) το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα καλύψει το δήµο µε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά κάδων, το 
οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των δέκα (10) ετών. 

(β) ο χρόνος απόκρισης για ανταλλακτικά δεν θα είναι µεγαλύτερος των 10 ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

 

      Λάρισα 12-11-2020 
 

           Θεωρήθηκε 

        Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
    ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
      

 

 

      ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλης 
     Χηµικός Μηχανικός 
   µε Α’ βαθµό 
 


