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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κύθηρα  29 . 4 . 2015 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                
                                                                                                Αριθ. Πρωτ.       1613 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για  προμήθεια  κάδων  Απορριμμάτων 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ 26/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της 

προμήθειας «Κάδων Απορριμμάτων» όπως αναλυτικά περιγράφεται στις «Τεχνικές προδιαγραφές» 

που επισυνάπτονται στην παρούσα και συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κυθήρων, 

δηλώνοντας την τιμή που προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και 

αποδεχόμενοι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβαν γνώση. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Τετάρτη  6.5.2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή .  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή . 

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου η 

οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Η παράδοση & παραλαβή των κάδων θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Κυθήρων με ευθύνη και 

δαπάνες του ανάδοχου προμηθευτή , εντός πέντε (5) ημερών από την σύναψη της σχετικής 

σύμβασης.   

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης  . 

Επισυναπτόμενα: 

1. Τεχνικές  Προδιαγραφές 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Έντυπο προσφοράς 

                                            Κύθηρα  29  . 4 . 2015 

 

 

                                      Εκ του Δήμου Κυθήρων 



2 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:   Kάδων απορριμμάτων 

      ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                                                        
    ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                                 
 
 
 
 

     Τεχνική εισήγηση του Προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κυθήρων, για την 
περιγραφή της προμήθειας  με ειδικό τίτλο :  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
      Προϋπολογισμός δαπάνης  μαζί με Φ.Π.Α. : 14.988,78 EΥΡΩ 
 
      Κωδικός αριθμός Προϋπολογισμού : 20/7131.03 
 

Πηγή χρηματοδότησης : Εξ Ιδίων Πόρων 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 240 ΛΙΤΡΩΝ 

 

1. Περιγραφή του κάδου  

          O κάδος, χωρητικότητας 240lit θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ πρέπει 
να φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος, σύμφωνα 
με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που 
προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), 
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής  γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά 
λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. 

     Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε 
τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 

      Στο εμπρόσθιο τμήμα του επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη 
σταθερότητα και ασφάλεια. 

      Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό 
σχεδιασμό να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο 
σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να 
εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται 
πλαστικές σακούλες. Η  χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη 
και εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  ειδική 
ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους 
τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας". 
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       Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε 
επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών 
εργαλείων. 

       Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα για 
την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό 
καπάκι βιδωτά και να έχει απόλυτη στεγανότητα. 

  Το βάρος των κάδων θα είναι  10-13 κιλά και οι τροχοί τους Φ200mm. 

 

 

 

2. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 
σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα χτένας. 

 Η διαμόρφωση των κάδων θα 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. 

 

 

 
3.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ 
 

α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
για να είναι ορατός την νύχτα. 

β)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη 
ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.  

γ) Οι κάδος θα είναι χρώματος  πρασίνου και θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη. 

 

 

 

B.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  ΕΠΙΣΤΥΛΟΙ 50 ΛΙΤΡΩΝ 

Ο Μεταλλικός Κάδος Απορριμμάτων χωρητικότητας 50 λίτρων πρέπει να είναι 

κατασκευασμένος σύμφωνα με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 

 

Γενικά 

1. Πρέπει να είναι επίστυλος, με γαλβανισμένη κολώνα διαμέτρου 1¼  ιντσών και  
εξολοκλήρου μεταλλική. 
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2. Πρέπει να μπορεί να δέχεται μικροαπορρίμματα, οδικά απορρίμματα και διάφορα  
μικροαντικείμενα. 

 

3. Πρέπει να είναι δυνατή η τοποθέτησή του σε πλατείες, πεζοδρόμια, πάρκα                                               
και να είναι  καθ' όλα εύχρηστος. 

 

4. Να έχει αντοχή για πολλά χρόνια σε όλες τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, στις 
διαβρώσεις, στις χημικές ουσίες, ακόμη και σε πυρπολήσεις μια και λόγω του υλικού 
κατασκευής του οι καταστροφές που μπορεί να συμβούν να είναι μηδαμινές 

 

 

 

ΚΟΡΜΟΣ 

Ο κορμός του κάδου πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ειδικής ποιότητος γαλβανισμένη 

λαμαρίνα που αφού διαμορφωθεί κατάλληλα  συγκολλείται με το σύστημα της ηλεκτροπόντας 

έτσι ώστε για να μην υπάρξουν ή δημιουργηθούν επιφανειακές ανωμαλίες. Έτσι ο κάδος 

αποκτά αντοχή, εμφάνιση και λεία επιφάνεια.   

Πρέπει  ο κάδος να γαλβανίζεται σε λουτρό θερμού ψευδαργύρου καθαρότητας 99,99%.  

Έτσι θα έχει αντιδιαβρωτική προστασία όπως επίσης και λεία στιλπνή επιφάνεια.  Μετά το 

γαλβάνισμα ο κάδος πρέπει να βαφεί σε χρώμα πράσινο με το σύστημα της ηλεκτροστατικής 

βαφής σε χρώμα RAL POLYESTER POWDER αποκτώντας έτσι ένα δεύτερο στρώμα 

αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

Το πάχος του χαλυβδόφυλλου που θα χρησιμοποιείται για την κατασκευή του κορμού και του 

πυθμένα του κάδου πρέπει να είναι 1 χιλ. και έχει διάμετρο έως 37 εκατοστά και το ύψος του 

κάδου είναι 50 εκατοστά . 

Στο κάτω σημείο του κάδου πρέπει να υπάρχουν τέσσερις οπές Φ8 για την εκροή των υγρών 

. 

Πρέπει να είναι επίστυλος και να στηρίζεται σε κολώνα διαμέτρου 1¼ ιντσών με πάχος 
σωλήνα 1 χιλ. καθώς και βάση που να δένεται ο κάδος αυτός.  Η κολώνα αυτή πρέπει να έχει 
ύψος 1 μέτρο και να δίνεται η δυνατότητα να βιδωθεί στο έδαφος με στριφόνια και βίδες ή να 
στερεωθεί με τσιμέντο ταχείας πήξεως. 

 

 

 

Γ. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ 

 

1. ΚΑΠΑΚΙΑ :  Το καπάκι του κάδου χωρητικότητας 240 λίτρων πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής 
πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει 
εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες 
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θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και 
χημικές επιδράσεις. 

Το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένο με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας 
τεχνολογίας πρέσα (injection moulding) και να  προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με 
ειδικούς συνδέσμους που  είναι εφοδιασμένοι με χειρολαβές, τοποθετημένες εργονομικά 
ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του κατά την εκκένωση   

 

2. ΤΡΟΧΟΙ : έκαστο σετ τροχών αποτελείται από 2 τροχούς  Φ200mm συνδεδεμένους με 
άξονα κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής  γαλβανισμένο ατσάλι. 

Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε 
επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση 
ειδικών εργαλείων. 

  

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού) 
 

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή την 
δέσμευση του για προμήθεια των ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιμετώπιση των 
αναγκών service για τουλάχιστον 10 έτη και για το χρόνο παράδοσης των κάδων που δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 20 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης..  

2)    Θα πρέπει να υποβληθούν επίσης για τα προσφερόμενα είδη κάδων Πιστοποιητικά 
ποιότητας ΕΝ 840 από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου, καθώς και πιστοποίηση του 
προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001.  

3)     Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο από την υπηρεσία του Δήμου, ο προσφέρων πρέπει 
να προσκομίσει δείγμα στο αμαξοστάσιο του Δήμου εντός τριών ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή του. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                                               
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  

(€)   

1. 
Πλαστικοί κάδοι 
απορριμμάτων, 

240 λίτρων 
TEM 94,00 3. 44,00 € 4.136,00 

2. 
Επίστυλο 

καλαθάκι  50 
λίτρων 

TEM 50 4. 135,00 
€ 

6.750,00    

3. 
Σετ καπακιού 

πλήρες 
ΤΕΜ 80 5. 13,00 € 1.040,00 

4. 
Σετ τροχών 

πλήρες 
ΤΕΜ 20 6. 13,00 € 260,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 12.186,00 

    Φ.Π.Α. 23% 2.802,78 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

14.988,78 

      

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στις 14.988,78 € μαζί με τον Φ.Π.Α. και 
διευκρινίζεται ότι η τιμή αυτή είναι ενδεικτική προς την τιμή μονάδος και ότι είναι η ανώτερη δυνατή.  

 

 

 
                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
              ΚΥΘΗΡΑ  14-4-2015                                                         Ο   ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                             ΚΥΘΗΡΑ 14-4-2015 
 
 
 
 
 
 
     ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ.ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ                                         ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ  
                                                                                                     ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                                               
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΕΝΤΥΠΟ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 
ΣΥΝΟΛΟ  (€) 

1. 

Πλαστικοί κάδοι 

απορριμμάτων, 

240 λίτρων 

TEM 94,00   

2. 

Επίστυλο 

καλαθάκι  50 

λίτρων 

TEM 50   

3. 
Σετ καπακιού 

πλήρες 
ΤΕΜ 80   

4. 
Σετ τροχών 

πλήρες 
ΤΕΜ 20   

 ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών τις οποίες και  αποδέχομαι πλήρως. 

Ο  Προσφέρων 

 

 

Σφραγίδα & Υπογραφή 


