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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
(ΧΡΗΣΗ 2011)   
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 € 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Άρθρο 1ο. Αντικείµενο της Προµήθειας 

 
Η συγγραφή αυτή αφορά την  προµήθεια διακοσίων πενήντα (250) πλαστικών κάδων 

απορριµµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου. 

Άρθρο 2ο. Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης, 
2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95. 
3. Την απόφαση  του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «ΕΚΠΟΤΑ» (ΦΕΚ 185/Β). 
4. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
5. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

(ΦΕΚ19/Α). 
6. Την υπ’ αρ Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B).  
7. Την υπ’ αρ Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010).   
8. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2011 που προβλέπει πίστωση 

73.800,00€ (Κ.Α  20-7135.003) .   
Άρθρο 3ο. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Γενικά Χαρακτηριστικά: 
Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα µελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές κλπ.) 
θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία. 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα 
STANDARDS ΕΝ 840-2, 5, 6  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 
 
 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 χειρολαβές κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης 
για την εύκολη µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του. 

Οι κάδοι θα είναι εφοδιασµένοι, για άνετο και εύκολο χειρισµό κατά την τροχήλατη 
µετακίνηση τους, µε χειρολαβές στον κυρίως κορµό τους κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης. 
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2. ΕΙ∆ΙΚΑ 
 

Οι κάδοι θα είναι κατασκευασµένοι από πλαστικό πρωτογενές υλικό, κατάλληλα 
διαµορφωµένο µε νευρώσεις και  µε οµοιογενή κατανοµή σε όλα τα σηµεία του κάδου, που θα 
εγγυάται µεγάλη ανθεκτικότητα και σταθερότητα στους κάδους .    
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 βάρος του κάδου  θα 
είναι  τουλάχιστον 50 κιλά  και το πάχος του σώµατος τουλάχιστον 5 χιλιοστά.  
 
 
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 απορρίµµατα, 
µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό µηχανισµό.    

Λόγω του βάρους των απορριµµάτων 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 4cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις 
καταπόνησης να διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος 
καταστροφής τους. 

Οι κάδοι θα είναι ειδικά µελετηµένοι στο σχήµα, στις διαστάσεις, στο µέγεθος, στο βάρος και 
κατασκευασµένοι πάνω σε διεθνή αναγνωρισµένα ΣΤΑΝΤΑΡ  έτσι ώστε να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε σύστηµα µηχανικής αποκοµιδής και να ανυψωθούν από ειδικές υποδοχές, 
από συγχρόνους ανυψωτικούς µηχανισµούς. 
 
 
4. ΤΡΟΧΟΙ 
 
Θα διαθέτουν τέσσερις ανεξάρτητους, κατάλληλης διαµέτρου αθόρυβους και µεγάλης αντοχής 
τροχούς, από συµπαγές ελαστικό άριστης ποιότητας, που θα είναι τοποθετηµένοι κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να επιτρέπουν την εύκολη µετακίνηση τους. Οι τροχοί θα είναι βαρέως τύπου από συµπαγές 
ελαστικό  αρίστης κατασκευής και ποιότητας 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. 
 Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να   ακινητοποιείται µε χωριστά ποδόφρενα 
στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα στο πόδι . 
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5.  ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
 Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του  να υπάρχει ειδική οπή που θα 
κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ, 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 είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την 
τοποθέτηση των απορριµµάτων. 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.  
 
 
 
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. 

Οι κάδοι θα είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση , απρόσβλητοι από οξέα, χηµικές ουσίες και δεν 
θα υπάρχει κίνδυνος ανατροπής των από την θέση χρήσης τους. 
- Θα πρέπει, επίσης, να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές 
θερµοκρασίες καθώς και στις απότοµες κλιµατολογικές αλλαγές. 
- Θα είναι ευκολοκαθαριζόµενοι και θα µπορούν να ανυψωθούν από ανυψωτικό µηχανισµό των 
ειδικών οχηµάτων πλυντηρίων κάδων για να πλυθούν. 
 
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) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος πράσινου ή επιλογή του ∆ήµου και θα επιτευχθεί στην α’ ύλη. 
 
γ) Επίσης οι κάδοι θα διαθέτουν εκτύπωση πολυχρωµίας στο εµπρόσθιο τµήµα του κυρίως 
σώµατος, τύπου IML (In-Mould-Labeling) δηλαδή εκτύπωση ετικέτας στο καλούπι του προϊόντος 
κατά την διαδικασία της παραγωγής. Η ενσωµατωµένη  ετικέτα, θα πρέπει να είναι υψηλής 
ποιότητας και πιστότητας χρωµάτων, να µην αλλοιώνεται, να µην αποχωρίζεται από το προϊόν και 
να διαθέτει επικάλυψη προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.  
Οι διαστάσεις της ετικέτας θα είναι περίπου 60Χ40 και το ακριβές περιεχόµενο θα καθορισθεί από 
τον Φορέα. 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (µε 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. Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του   
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διαγωνιζόµενου θα είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί 
το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
 
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. 
 
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 ( χωρητικότητα, κ.α)  
 
4) Πιστοποίηση του προµηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001.  
 
5) Οι προσφέροντες υποχρεούνται, µε ποινή αποκλεισµού, να προσκοµίσουν δείγµα εντελώς 
όµοιων κάδων  µε τους προσφερόµενους στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Χανίων, διεύθυνση Κυδωνίας 29 
τκ.73135, Χανιά Κρήτης, επί αποδείξει 3 ηµέρες πρίν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η 
απόδειξη θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου. 
            
6) Οι διαγωνιζόµενοι  επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία  να αναφέρονται οι 
οικονοµικές, εµπορικές  και κατασκευαστικές δυνατότητες τους και οι αντίστοιχες δυνατότητες του 
εργοστασίου κατασκευής (απασχολούµενο προσωπικό, εξοπλισµός, χρηµατοπιστωτική  
δυνατότητα, κύκλοι εργασιών, πιστοποίηση ISO 9000 κλπ.) 
 
7) Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν  τα προσφερόµενα υλικά µερικά ή ολικά σε 
δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του 
εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (για την περίπτωση που µέρος του υπό 
προµήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο η παραπάνω δήλωση αφορά το 
υπόλοιπο), στην οποία  θα δηλώνει ότι: 
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προµήθειας στον διαγωνιζόµενο, µέσα στον αναφερόµενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης. 
β)  θα καλύψει το ∆ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόµη και απευθείας αν αυτό 

κριθεί σκόπιµο από το ∆ήµο 
γ)  θα καλύψει το ∆ήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί 

από το ∆ήµο 
Η δήλωση αυτή µε ποινή αποκλεισµού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόµενων fax ή 

φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα. 
 

8) Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση οµοίων προµηθειών (κάδοι απορριµµάτων),σε 
φορείς του ∆ηµοσίου, του διαγωνιζόµενου για την τελευταία τριετία Στις καταστάσεις προµηθειών 
πρέπει να αναγράφεται µε σαφήνεια ο φορέας του ∆ηµοσίου, η χρονολογία παράδοσης και η 
ποσότητα των ειδών που προµηθεύτηκαν. 
        

Η προµήθεια θα παραδοθεί έτοιµη προς λειτουργία στις αποθήκες του ∆ήµου Χανίων ή σε 
χώρο που θα υποδείξει η αρµόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης . 

 
Χανιά, Νοέµβριος  2011 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ∆Χ   

 

ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ    
Πολιτικός Μηχανικός 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 

ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 


