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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια κυλιόμενων πλαστικών κάδων συλλογής στερεών αστικών αποβλήτων 

για τις ετήσιες ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας & ανακύκλωσης του Δήμου Σητείας.,  

Ο Δήμος Σητείας αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση  (633τ.χιλ.) Καλλικρατικό Δήμο του νομού Λασιθίου   με 

αυξημένες ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας,  ειδικά κατά τη θερινή περίοδο όπου σημειώνεται  μεγάλη 

αύξηση στις ποσότητες των στερέων αποβλήτων λόγω μεγάλου αριθμού επισκεπτών.   

Επιπρόσθετες ανάγκες για νέους κάδους  δημιουργούνται για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων κάδων και 

την τοποθέτηση επιπλέον κάδων σε σημεία όπου παρατηρείται υπερσυγκέντρωση  απορριμμάτων.  

Σύμφωνα το άρθρο 75 του  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2001 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων .όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010) η Δ/νση 

περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Σητείας είναι η αρμόδια υπηρεσία για την:  

A)   Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων, η αποκομιδή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων που 

παράγονται στην εδαφική του περιφέρεια.  

B) Tη διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς για την 

τελική διάθεση και αξιοποίηση αυτών.  

Για την συλλογή των οικιακών δημοτικών αποβλήτων χρησιμοποιούνται Κυλιόμενοι Κάδοι Οικιακών Αποβλήτων 

(Κ.Κ.Ο.Α)  σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 114218/1997 οι οποίοι τοποθετούνται σε επιλεγμένα  σημεία, 

από την αρμόδια Υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις ανάγκες Υπηρεσίας καθαριότητας για την προσωρινή συλλογή 

των στερέων αποβλήτων κατά τρόπο υγειονομικά και περιβαλλοντικά ορθό,  κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια 

των ακόλουθων κάδων:   

 

Είδος 
ποσότητες 

(τεμ.) 

Τροχήλατοι πλαστικοί  κάδοι χωρητικότητας 1100 λίτρων 100 

Τροχήλατοι πλαστικοί  κάδοι χωρητικότητας 240 λίτρων 20 

Τροχήλατοι πλαστικοί  κάδοι χωρητικότητας 120 λίτρων 20 
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Ο αριθμός αναφοράς της ονοματολογίας ( C.P.V.) των ζητούμενων προϊόντων είναι:  

C.P.V. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

44613700-7     Απορριμματοφόροι κάδοι 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κάδων θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.  

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης το συνολικό κόστος της προμήθειας, 

προϋπολογίζεται στο ποσό των 24.378,40€  (19.660,00+ 4.718,00 ΦΠΑ 24%) και θα αντιμετωπιστεί 

από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 και συγκεκριμένα στους 

ακόλουθους KA:   

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 

1 20-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:   

 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α΄) πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.   

 

Η ανάθεση της προμήθειας  θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά 

αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής για το σύνολο των ειδών. 

                                             
Σητεία     06  /   07   / 2020 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Είδος 
ποσότητες 

(τεμ.) 

 

Τιμή μονάδας 

(€) 

Εκτιμώμενο κόστος 

(€) 

Τροχήλατοι πλαστικοί  κάδοι χωρητικότητας 1100 

λίτρων 
100 180,00  00,000.81  

Τροχήλατοι πλαστικοί  κάδοι χωρητικότητας 240 

λίτρων 
20 48,00 960,00 

Τροχήλατοι πλαστικοί  κάδοι χωρητικότητας 120 

λίτρων 
20 35,00 700,00 

ΣΥΝΟΛΟ 00,066.91  

ΦΠΑ 24%  04,817.4  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 04,873.42  

 

 
Σητεία     06  /   07   / 2020 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Για τις τεχνικές απαιτήσεις σχετικά με τους κυλιομένους κάδους απορριμμάτων ισχύουν:  

1) H KYA 114218/1997. Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 

διαχείρισης στέρεων αποβλήτων (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997). 

2)  Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).   

Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμφωνούν με τις ακόλουθες τεχνικές 

απαιτήσεις. 

1) ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100LT 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.Γενικές Απαιτήσεις 

1.1. Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του 
τελευταίου, δωδεκαμήνου 

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ανακυκλώσιμων οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών απορριμμάτων 

1.3 Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN840:2012 στη νεότερη έκδοση τους 
(συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις 
επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική 
προσφορά η σχετική βεβαίωση  πιστοποίησης από τον κατασκευαστή των κάδων.  

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις.  

1.5 Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του 

1.6 Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/ prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα 
κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων όπου να 
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 

2. Κάδος 

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα (lt) >= 1045 κατά ΕΝ 840/ 2/5/6. 

2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και 
από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα 

2.3 Κυρίως Σώμα 

 2.3.1 Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του  πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε 
να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού 

2.3.2 Να έχει κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, 
που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και την πλήρη 
και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους 
μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων 
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2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της 
βροχής εντός των κάδων. 

2.3.4 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες. 

2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους (σώμα) 
>=4 mm και (πυθμένας)>= 5 mm. Να αναφερθούν τα πάχη, ο τύπος των υλικών κατασκευής των 
κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, 
σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. 

2.3.6 Να έχει ισχυρό/ά τοίχωμα/τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένο/α   με ισχυρές νευρώσεις.  

2.3.7 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV).   

2.3.8 Το  σώμα  να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη 
χρήση του (όπως προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των 
απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα) 

2.3.9 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm σε κάθε γωνία περιμετρικά του κάδου 
ή τοποθέτηση αντανακλαστικών πρισματικών στοιχείων (συμβατά με αυτά που τοποθετούνται στα 
στηθαία ασφάλειας), ακρυλικού υλικού, κόκκινου χρώματος, ορθογωνικής διατομής σταθερά 
στερεωμένων στο σώμα του κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα) 

2.3.10 Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου >=Φ35 
χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων. 

2.3.11 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε 
εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, 
αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο 

2.3.12 Ικανός αριθμός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών (>=4) για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του 
κάδου.  

2.3.13 Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του σώματος με βαφή τύπου RAL σε χρώμα το οποίο θα 
καθοριστεί από το Δήμο   

2.3.14 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού 
αυτή επεξεργαστεί 

2.3.15 Στην πρόσοψη του κάδου να υπάρχει με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη ανεξίτηλη 
θερμοεκτύπωση, η φράση «ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 2020» 

2.3.16 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο ανάγλυφης ανεξίτηλης εκτύπωσης ή ανεξίτηλης θερμοεκτύπωσης με 
τον οίκο κατασκευής, ημερομηνία κατασκευής, αύξοντα αριθμό κατασκευής, νόρμα που ανταποκρίνεται 
ο κάδος, ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt καθώς και τα 
στοιχεία του Αγοραστή (σε συμφωνία με το ΕΝ 840) 

2.3.17 Να υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το 
εύκολο άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, 
είτε κάτω από το πεζοδρόμιο). Ο ποδομοχλός να στηρίζεται στις βάσεις έδρασης  των τροχών για την 
αποφυγή διάτρησης του σώματος των κάδων   

2.3.18 Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή σε συμφωνία με το ΕΝ 840. 

2.4 Ανάρτηση κάδου 

2.4.1 Ισχυροί πείροι ανάρτησης στα πλαϊνά του κάδου (=2) 

2.4.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου (>= 400 kg) 

2.4.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης. 

2.4.4 Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας 
(DIN 30700) και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα).  

2.5 Τροχοί 

2.5.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα περιστροφής 
360 μοίρες.  

2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας (>= 200 kg) 

2.5.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η 
έδραση να είναι σε ενισχυμένο σημείο σύνδεσης 

2.5.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο μπροστινούς τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου 

2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή 
απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων) 

3. Καπάκι Κάδου 
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3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό ή διπλό τοίχωμα, κατάλληλου πάχους που του 
προσδίδει ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά) 

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για 
μεγαλύτερη αντοχή 

3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο 

3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα 

3.5 Iσχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) 
και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV).  

3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται 
η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως 
ανοικτό 

3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο απορριμματοφόρο 
όχημα. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση 
μεγάλης σωματικής δύναμης 

3.8 Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL σε χρώμα  το οποίο θα καθοριστεί από το Δήμο 

3.9  Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί 

3.10 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, 
καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα 

3.11 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το 
έτος κατασκευής 

4. Πιστοποιητικά κατασκευαστή  

4.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού 
στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής.  

4.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και 
αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί 
μέρους τμημάτων να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού.  

4.1.2. Βεβαίωση για την Κατασκευή των κάδων σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN840:2012 στη 
νεότερη έκδοση τους (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, 
απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). 

5. Βάρη 

5.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου (<= 70kg) 

5.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου (>= 440kg) 

6. Εγγύηση-τεχνική υποστήριξη  

6.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης 
των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): 

6.1. Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (>= 2 έτη) (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση του ή την δωρεάν παροχή των ελλαττωματικών  
ανταλλακτικών  για την  επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό 
χειρισμό) 

6.1.2 Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς 
κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) και διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την 
προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) >= 10έτη 

6.1.3 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον 
Προμηθευτή) (<= 10σε ημέρες) 

7. ΔΕΙΓΜΑ 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 
κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 
εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους 
οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν δείγμα ίδιο με το  προσφερόμενο είδος στην έδρα του Δήμου 
Σητείας χωρίς επιβάρυνση του Δήμου.  
θα υποδείξουν. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
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ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  240 

ΛΙΤΡΩΝ: 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.Γενικές Απαιτήσεις 

1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής 
του τελευταίου δωδεκαμήνου.  

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών 
απορριμμάτων 

1.3 Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN840:2012 στη νεότερη έκδοση τους 
(συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις 
επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική 
προσφορά η σχετική βεβαίωση  πιστοποίησης από τον κατασκευαστή των κάδων. 

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις 

1.5 Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του 

1.6 Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα 
κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να 
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 

2. Κάδος 

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα (>= 235lt).   

2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και 
από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα 

2.3 Κυρίως Σώμα 

2.3.1. Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε 
να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού 

2.3.2 Να έχει μορφή που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, 
καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την 
ανατροπή του από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων 

2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών 
της βροχής εντός των κάδων 

2.3.4 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα 
διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες.  

2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους 
τουλάχιστον (σώμα>= 3 mm) και (πυθμένας>= 4 mm).  Να αναφερθούν τα πάχη, ο τύπος των υλικών 
κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο 
θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση. 

2.3.6 Να έχει ισχυρό/α τοίχωμα/τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένο/α  

2.3.7 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε 
ακραίες καιρικές συνθήκες(παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και να αναφερθεί 
το πώς ο τρόπος κατασκευής του κάδου παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης.  

2.3.8 Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά 
τη χρήση του (όπως προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής 
των απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα).  

2.3.9 Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον 
(>=)Φ35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων. 

2.3.10 Η οπή αποχέτευσης, να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε 
εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, 
αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο  

2.3.11 Ικανός αριθμός (>= 2) στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του 
κάδου.  

2.3.12 Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του σώματος με βαφή τύπου RAL σε χρώμα επιλογής του 
Δήμου. Στην πρόσοψη του κάδου να υπάρχει με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη ανεξίτηλη 
θερμοεκτύπωση, η φράση «ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 2020» 

2.3.13 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού 
αυτή επεξεργαστεί 
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2.3.14 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο ανάγλυφης ανεξίτηλης εκτύπωσης ή ανεξίτηλης θερμοεκτύπωσης με 
τον οίκο κατασκευής, ημερομηνία κατασκευής, αύξοντα αριθμό κατασκευής, νόρμα που 
ανταποκρίνεται ο κάδος, ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt 
καθώς και τα στοιχεία του Αγοραστή (σε συμφωνία με το ΕΝ 840) 

2.3.15  Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά 

2.3. 16 Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας. 

2.5 Τροχοί 

2.5.1 Δύο (2) αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm 

2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας >= 100 (kg) 

2.5.3 Ο άξονας έδρασης των τροχών να είναι ανοξείδωτος  

2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή 
απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων) 

3. Καπάκι Κάδου 

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό ή διπλό τοίχωμα, κατάλληλου πάχους που του 
προσδίδει ανθεκτικότητα 

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για 
μεγαλύτερη αντοχή 

3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο 

3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα >= 2 

3.5 Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πώς ο τρόπος 
κατασκευής του παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης 

3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό 
παραμείνει τελείως ανοικτό 

3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο απορριμματοφόρο 
όχημα. Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση 
μεγάλης σωματικής δύναμης 

3.8 Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL σε χρώμα επιλογής του Δήμου  

3.9 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί 

3.10 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, 
καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα 

3.11 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το 
έτος κατασκευής 

4. Πιστοποιητικά 

4.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής 

4.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού 
και αν ο ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των 
επί μέρους τμημάτων, όπως το σώμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά 
ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού 

4.1.2. Βεβαίωση για την Κατασκευή των κάδων σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN840:2012 στη 
νεότερη έκδοση τους (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, 
απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). 

5. Βάρη 

5.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου (<= 20kg) 

5.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου (>= 80kg) 

6. Εγγύηση - Τεχνική υποστήριξη/Συντήρηση 

6.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος 
έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
κάδων): 

6.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (>= 2 έτη) (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 
συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) 
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6.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (>= 2 έτη) (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον 
επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση του ή την δωρεάν παροχή των ελλαττωματικών  
ανταλλακτικών  για την  επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε 
κακό χειρισμό) 

6.1.3 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον 
Προμηθευτή) (<= 10 ημέρες) 

7. ΔΕΙΓΜΑ 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 
κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 
εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους 
οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν δείγμα ίδιο με το  προσφερόμενο είδος στην έδρα του Δήμου 
Σητείας χωρίς επιβάρυνση του Δήμου.  
θα υποδείξουν. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

 
 

3) ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  120 LT 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.Γενικές Απαιτήσεις 
1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του 

τελευταίου δωδεκαμήνου 
1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών 

απορριμμάτων 
1.3 Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN840:2012 στη νεότερη έκδοση τους (συμμόρφωση με 

απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής 
και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά η σχετική βεβαίωση  
πιστοποίησης από τον κατασκευαστή των κάδων. 

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις 

1.5 Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του 
1.6 Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus(όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά 

προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων όπου να φαίνονται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 

2. Κάδος 

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα (>= 114lt) κατά ΕΝ 840/ 1/5/6 
2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή/και από 

κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα 

                                               2.3 Κυρίως Σώμα 
2.3.1. Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο, ώστε να 

αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού 
2.3.2 Να έχει μορφή που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής του, καθώς και 

την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του από τους 
μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων 

2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της 
βροχής εντός των κάδων 

2.3.4 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες  

2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους τουλάχιστον 
(σώμα>= 3 mm)). Να αναφερθούν τα πάχη, ο τύπος των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν 
τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε 
διάβρωση. 

2.3.6 Να έχει ισχυρό/α τοίχωμα/τοιχώματα κατάλληλα ενισχυμένο/α 

2.3.7 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV).  

2.3.8 Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά τη χρήση 
του (όπως προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των 
απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα) 
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2.3.9 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm σε κάθε γωνία περιμετρικά του κάδου (έτσι 
ώστε να είναι ορατός τη νύχτα) 

2.3.10 Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον(>=Φ35 
χιλιοστών), για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων 

2.3.11 Η οπή αποχέτευσης, να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα 
και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας υγρά 
απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο 

2.3.12 Ικανός αριθμός (>= 2) στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου.  

2.3.13 Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του σώματος με βαφή τύπου RAL σε χρώμα επιλογής του Δήμου 

2.3.14 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή 
επεξεργαστεί 

2.3.15 Στην πρόσοψη του κάδου να υπάρχει με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση, η 
φράση «ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 2020». 

2.3.16 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο με ανάγλυφης ανεξίτηλης εκτύπωσης ή ανεξίτηλης θερμοεκτύπωσης με τον 
οίκο κατασκευής, ημερομηνία κατασκευής, αύξοντα αριθμό κατασκευής, νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, 
ωφέλιμο φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg, ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt καθώς και τα στοιχεία του 
Αγοραστή (σε συμφωνία με το ΕΝ 840) 

2.3.17 Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή. 

2.4 Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας.  

2.5.Τροχοί 

2.5.1 Δύο (2) αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm 

2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας (>= 100kg) 

2.5.3 Ο άξονας έδρασης των τροχών να είναι ανοξείδωτος 
2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για 

όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων) 

3. Καπάκι Κάδου 
3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό ή διπλό τοίχωμα, κατάλληλου πάχους που του προσδίδει 

ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά) 
3.2  Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για 

μεγαλύτερη αντοχή 

3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο 

3.4Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα>= 2 
3.5 Ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε 

υπεριώδη ακτινοβολία (UV).  
3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η 

μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό  
3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο απορριμματοφόρο όχημα. 

Το άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση μεγάλης 
σωματικής δύναμης 

3.8 Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL σε χρώμα επιλογής του Δήμου 
3.9 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην α΄ ύλη, προτού αυτή 

επεξεργαστεί 
3.10 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς 

και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα 

3.11 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος 
κατασκευής 

4. Πιστοποιητικά Κατασκευαστή  

4.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην 
Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής.  

4.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο 
ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους 
τμημάτων να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού.  

4.1.2 Βεβαίωση για την Κατασκευή των κάδων σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN840:2012 στη 
νεότερη έκδοση τους (συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, 
απαιτήσεις επιδόσεων και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). 

5. Βάρη 
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5.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου (<= 15kg) 

5.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου (>= 48kg) 

6. Εγγύηση - Τεχνική υποστήριξη 

6.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των 
εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων): 

6.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (>= 2 έτη) (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 
προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση 
της υπηρεσίας, την αντικατάσταση του ή την δωρεάν παροχή των ελλαττωματικών  ανταλλακτικών  για την  
επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) 

6.1.2 Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή 
τον Προμηθευτή) και διάρκεια (>= 10έτη) που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια 
ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) 

6.1.3 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) 
(<= 10σε ημέρες) 

7. ΔΕΙΓΜΑ 

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία 
κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, 
εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους 
οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν δείγμα ίδιο με το  προσφερόμενο είδος στην έδρα του Δήμου Σητείας 
χωρίς επιβάρυνση του Δήμου.  
θα υποδείξουν. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

 
 

Σητεία     06  /   07   / 2020 
 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Αντικείμενο και ανάθεση της προμήθειας 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της  Υπηρεσίας Καθαριότητας και ανακύκλωσης  όπως αυτά 

περιγράφονται στην παρούσα μελέτη.  

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Του Ν.4605/2019 (Α'52/1-4-2019) "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
(EE) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που 
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψη τους (EEL 157 της15.6.2016)- 

3. Του ν. 4608/2019 (Α'66) "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 
Επενδύσεων και άλλες διατάξεις" 

4. Του ν. 4609/2019 (Α' 67) "Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" 

5. Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

6. Του ν. 3463/2006 (φΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 
7. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
8. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

9. Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

10. 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", 

11. Του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
12. Του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
13. Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β723-05-2017) 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

 

  
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     54 /2020  

 

 

 

    Μ Ε Λ Ε Τ Η  
    ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων  

 

    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  €04,873.42  
)%42 ΑΠΦ υονέμοναβμαλιρεπμυσ(  

 

     ΚΑ: 20-7135.006- Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
 

      CPV: 44613700-7 Απορριμματοφόροι κάδοι 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης 

14. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/A') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
15. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν. 4555/19-7-18 (ΦΕΚ 133/19.07.18 Α') 

πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I. 

 

Στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς για όλα τα είδη θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:    

1) Βεβαίωση ή πιστοποιητικά από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τη συμμόρφωση των 

προσφερόμενων κάδων με τα πρότυπα ΕΝ-840/2/5/6. 

2) Πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 9001 για τη διασφάλιση ποιότητάς Κατασκευής ή άλλα 

ισοδύναμα πρότυπα.  

3) Πλήρη τεχνική περιγραφή των υπό προμήθεια κάδων (και των μερών αυτών), τεχνικά φυλλάδια/ 

prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι 

εφικτό. 

4) Υπεύθυνες δηλώσεις για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, παροχής ανταλλακτικών 

και δυνατότητα αποστολής δείγματος στο Δήμο Σητείας  

  

 

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών 

Μετά την έκδοση της Απόφασης απευθείας ανάθεσης, ο προμηθευτής θα κληθεί από το Δήμο για την υπογραφή 

του σχετικού συμφωνητικού εντός 10 ημερών.  

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν.                                   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως το χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του 

σχετικού συμφωνητικού.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος στη έδρα του Δήμου 

Σητείας.   

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.  

 

 

 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

1. Η συμβατική αμοιβή του προμηθευτεί θα καθοριστεί σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά.  Η συμβατική 

αμοιβή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία 

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί συνολικά μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου της 

προμήθειας.  

3. 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, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στην έδρα του Δήμου Σητείας 
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

H κάλυψη της παρούσας δαπάνης θα γινεί σε βάρος του ακόλουθου ΚΑ προϋπολογισμού έτους 2020:  
Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 

1 20-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

 

 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους   

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Τα υλικά θα παραδοθούν στο χώρο του Δήμου Σητείας, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.   

Οι κάδοι θα παραδοθούν στον Δήμο πλήρως συναρμολογημένοι και έτοιμοι προς χρήση.  

Οι προσφερόμενοι κάδοι απορριμμάτων και τα ανταλλακτικά αυτών   θα είναι αρίστης ποιότητας 

Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα της εγγύησης οφειλόμενη σε κακή ποιότητα  ή 

αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να 

επανορθώνεται με την άμεση αντικατάσταση του προβληματικού προϊόντος ή  ανταλλακτικού το συντομότερο από 

της ειδοποίησης της υπηρεσίας αλλά και την αποκατάσταση γενικότερα της όποιας φθοράς αυτό προξένησε, χωρίς 

χρέωση του Δήμου.  

 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος   από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 

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 κυρώσεις, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

2.  Αν το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο  5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινόμενου 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. 
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Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

του αρμοδίου οργάνου     

 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016κσι  οι όροι της παρούσας.  

2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με 

την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές,  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 την διαδικασία παραλαβής 

των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 

που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 

αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 

κατ΄έφεση εξέτασης. 

2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός του 
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συμβατικού χρόνου.  

 

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 

του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή 

της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 

έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
Σητεία     06  /   07   / 2020 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

Ιωάννης Βιτσεντζάκης 

    (ΤΕ ΓΕΩΠ-Τμ.Γεωργ.Μηχ & Αρδεύσεων) 

 

 

 

Εμμανουήλ Ψυλινάκης  

(ΠΕ Χημικών -Περιβάλλοντος)  

 


