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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δωρίδος πρόκειται  να προβεί  σε ανάθεση   για την ετήσια προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων.
Ο  Δήμος  Δωρίδος   προκειμένου  να  αναθέσει  με  τη  διαδικασία  πρόσκλησης 
εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  την  προμήθεια  κάδων  απορριμμάτων  για  την 
αντικατάσταση παλαιών φθαρμένων που δεν λειτουργούν και  την τοποθέτηση νέων 
όπου  χρειαστεί  στις  Δ.Ε.  του  Δήμου  Δωρίδος  για  ένα  (1)  έτος,  προϋπολογισμού 
δαπάνης  δέκα πέντε χιλιάδων 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
23%) ,
Προσκαλεί
Κάθε  ενδιαφερόμενο,  να  καταθέσει  προσφορά  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  έως  την 
Πέμπτη 20/06/2013 και 12.00 στη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος, Δ.Ε. Ευπαλίου, Αυτ. 
Οικ. Τμήμα, Ευπάλιο, ΤΚ 33056, 
Η εταιρία στην οποία θα ανατεθεί η προμήθεια, θα πρέπει να καταθέσει προσφορά 
που θα είναι σύμφωνη με τα παρακάτω:
1.    Η παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή δε θα πρέπει να ξεπερνάει τις  
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραγγελίας του γραφείου του Αυτ. 
Οικ. Τμήματος .
2.     Οι κάδοι απορριμμάτων θα παραδίδονται βάσει των τμηματικών παραγγελιών 
στην  διάρκεια  της σύμβασης όπως αυτές καθορίζονται  από την  ανάγκη κάλυψης 
τρεχόντων αναγκών η οποία συνολικά για όλη τη συμβατική διάρκεια δε θα ξεπερνά 
τον ως άνω αναφερόμενο προϋπολογισμό.
3.   Οι κάδοι απορριμμάτων   που θα προμηθευτούμε θα είναι άριστης ποιότητας και 
θα  πληρούν  όλες  τις  προδιαγραφές   σύμφωνα  με  τις  παρακάτω  τεχνικές 
προδιαγραφές.
4.   Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
•     Είναι πιθανό κατά την χρονική διάρκεια της σύμβασης να   μεταβληθεί, η 
ποσότητα και τα είδη   των κάδων απορριμμάτων για   διάφορους λόγους.  

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου, ποινικές ρήτρες, κυρώσεις
Ο Δήμος Δωρίδος  δικαιούται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από 
γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  επιτροπής,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο για το 
σύνολο ή μέρος της σύμβασης όταν:
1.    Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει την παραγγελία.
2.   Τα  παραδιδόμενα  υλικά  έχουν  ελαττώματα,  δεν  πληρούν  τις  συμβατικές 
προδιαγραφές και γενικά δεν έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις.
3.     Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης.
Ο Δήμος Δωρίδος  δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη 
από την αθέτηση εκ μέρους του προμηθευτή των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια  και  δεν  προσήλθε μέσα 
στην  προθεσμία  που  του  ορίσθηκε  να  υπογράψει  την  σύμβαση  κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 



από αυτήν, και ο Δήμος Δωρίδος  αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του 
προμηθευτή  και  δύναται  να  εκτελέσει  την  προμήθεια  με  άλλους  προμηθευτές  με 
όποιο  τρόπο  κρίνει  πρόσφορο.  Ο  Δήμος  Δωρίδος   διατηρεί  το  δικαίωμα  του 
προσωρινού  ή  οριστικού  αποκλεισμού  του  προμηθευτή  από  μελλοντικές 
συνεργασίες.  Ο αποκλεισμός κηρύσσεται  με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία 
προηγουμένως υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων.
Αντικειμενική  ανωτέρα  βία,  την  ευθύνη  της  απόδειξης  της  οποίας  φέρει  ο 
προμηθευτής τον απαλλάσσει των συνεπειών από την μη συμμόρφωση προς τους 
όρους της σύμβασης ή την μη υπογραφή της.
Αν παρέλθουν άπρακτες οι συμβατικές προθεσμίες παράδοσης εξ υπαιτιότητας του 
Δήμου Δωρίδος  παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης χωρίς συνέπεια για τον 
προμηθευτή.
Οι  προσφορές  θα  εξεταστούν  από  την  αρμόδια  επιτροπή  αξιολόγησης  και  θα 
επιλεγεί  ο  προμηθευτής  με  τη  συνολική χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή,  εφόσον 
καλύπτει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.
Η πληρωμή θα γίνει σε διάστημα 60 το πολύ, ημερών από την έκδοση των νομίμων 
παραστατικών και μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμοδίους υπαλλήλους.
Για  οποιαδήποτε  πληροφορία  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στον  κ.  Ανδρεόπουλο 
Ιωάννη  ή στον κ Μόραλη Θεόδωρο στο τηλ. 2634350012

Ο Δήμαρχος

                                              ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνημμένα :
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (2)
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Α/
Α

             ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΔΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΩΝ 1000-1100 
ΛΙΤΡΩΝ 
(ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ 
ΚΑΔΟΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ
ΩΝ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΚΑΠΑΚΙ 1100 
ΛΙΤΡΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΗΝ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ ΧΩΡ. 1100 ΛΙΤΡΩΝ
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

1.   ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι τροχήλατοι,  χωρητικότητας 

τουλάχιστον 1100 λίτρων, πρόσφατης κατασκευής.
Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα,  γαλβανισμένη 

"εν θερμώ", σε λουτρό ψευδαργύρου υψηλής καθαρότητας (πάχους 80μ) με εντελώς 
λεία επιφάνεια, κατάλληλης ποιότητας και πάχους (μεγαλύτερο από 1,2 mm) ώστε να 
έχουν την απαιτούμενη αντοχή για σκληρή χρήση και να αντέχουν  σε όλες τις 
καταπονήσεις που δέχονται κατά τη χρήση τους. Το ωφέλιμο φορτίο πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 700 κιλά και το δυναμικό φορτίο για κάθε τροχό τουλάχιστον 300 κιλά .

Το καπάκι του κάδου θα είναι πλαστικό κατασκευασμένο υποχρεωτικά από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο,  σε χύτευση μονομπλοκ,  υπό πίεση (injection 
moulding ),  αποκλειόμενης της περιστροφικής χύτευσης (rotaion moulding) ή άλλης 
μορφής χύτευσης, σχήματος επίπεδου.

Οι  κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανύψωση  με όλα τα συνήθη ανυψωτικά 
συστήματα   απορριμματοφόρου και πλυντηρίου κάδων και   κατάλληλοι  για  να 
δεχθούν  οικιακά,   εμπορικά   και   βιομηχανικά   απορρίμματα   και   να   τα 
αποθηκεύουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιεινής και της ασφάλειας. Οι κάδοι θα 
αποτελούνται από :

1) Το κύριο σώμα (κορμός)
2) Το καπάκι
3) Τους ελαστικοφόρους τροχούς
2.   ΚΥΡΙΩΣ     ΣΩΜΑ   -   ΚΟΡΜΟΣ  
Τα πλευρικά τοιχώματα του κυρίως σώματος του κάδου πρέπει να είναι έτσι 

κατασκευασμένα με ειδικές νευρώσεις ώστε ν'  αντέχουν εσωτερικές ή εξωτερικές 
πιέσεις και ν' αποκλείουν κάθε παραμόρφωση των τοιχωμάτων.

Ο κάδος πρέπει να έχει κατάλληλο σχήμα ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση των 
απορριμμάτων και η πλύση του.

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο του πρέπει 
να είναι στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες μεταλλικοί ή πλαστικοί, μήκους 50 
χιλιοστών έκαστος και διαμέτρου 40  χιλιοστών που χρησιμεύουν για την ανάρτηση 
του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου.

Ο κάδος επίσης πρέπει να φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές,  κατάλληλης 
διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνηση του και την εργονομική χρήση του.

Στο κάτω μέρος του κάδου πρέπει να υπάρχει ειδική οπή με καπάκι βιδωτό για 
την εκροή των υγρών μετά το καθάρισμα.

3.   ΚΑΠΑΚΙ     ΚΑΔΟΥ  
Το καπάκι πρέπει να είναι πλαστικό,  επίπεδο,  κατασκευασμένο υποχρεωτικά 

από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας σε πρέσα injection υψηλής πίεσης με 
χύτευση μονομπλοκ και τα κατάλληλα πρόσθετα για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, 
τις χημικές επιδράσεις και τις απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές και να έχει 
επίπεδο σχήμα με κατάλληλες νευρώσεις. Το καπάκι θα είναι χρώματος επιλογής του 
Δήμου.

4. ΤΡΟΧΟΙ
Οι τέσσερις τροχοί πρέπει να είναι βαρέως τύπου αρίστης ποιότητας και 

κατασκευής,  διαμέτρου Φ200  με δυνατότητα περιστροφής 360  μοιρών περί 
κατακόρυφου άξονα,  ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος για μετακινήσεις του σε 
στενούς χώρους. Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε υποστήριγμα μέσω ειδικής 
βάσεως. Οι βάσεις τους πρέπει να είναι κατασκευασμένες από λαμαρίνα με μεγάλη 
αντοχή σε καταπονήσεις.

Τουλάχιστον οι δύο τροχοί πρέπει να φέρουν ποδόφρενα για ακινητοποίηση του 
κάδου ακόμη και σε κεκλιμένους οδούς.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1000- 
1100 ΛΙΤΡΩΝ (ΕΠΙΠΕΔΟ)

1.   ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής , και να 

ακολουθούν τα ευρωπαϊκά STANDARTS ΕΝ 840-2/5/6 και να είναι ικανοί να δεχθούν 
οικιακά,  εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο 
όγκο.

Η χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι   περίπου 1100 λίτρα +5%
Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την 

εκκένωση του,  το κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα πρέπει 
να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων 
κατά την χρήση του.

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει 
να φέρει δύο κυλινδροειδείς σωλήνες μήκους 50 χιλιοστών έκαστος και διαμέτρου 40 
χιλιοστών που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον  μηχανισμό 
εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες).  Επίσης,  πρέπει να  είναι 
δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.

Ο κάδος επίσης θα πρέπει να φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης 
διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνηση του και την εργονομική χρήση του.

2.   ΕΙΔΙΚΑ
Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων (κυρίως σώμα,  καπάκι,  κ.λ.π)  θα είναι 

υποχρεωτικά μονομπλόκ και θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή 
χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου)  υπό πίεση (ΙΝJΕCΤΙΟΝ)  από 
πρωτογενές παρθένο πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους (ΗDΡΕ)  με ειδικούς 
σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες.

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες,  κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες)  και σε χημικές 
αντιδράσεις.

Το υλικό εκχυόμενο πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα 
σημεία του κάδου.

Το βάρος του κάδου πρέπει να είναι έως 60  κιλά και το πάχος του σώματος 
περίπου 6 χιλιοστά.

3.   ΤΡΟΧΟ»
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς 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 να 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.

4. ΟΠΗ     ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
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 και να έχει απόλυτη στεγανότητα.

5.  ΚΑΠΑΚΙ     ΚΑΔΟΥ  
Το καπάκι πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των 

απορριμμάτων, ενώ κατά την εκκένωση θα ανοίγει αυτόματα κατά την ανύψωση του 
κάδου.

Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και 
χτυπήματα.

Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής,  πρέπει να 
συνδέονται απ'  ευθείας και σταθερά,  με ειδικούς "πείρους"  που θα περιλαμβάνουν 
κατά την χύτευση (μονομπλόκ)  και ειδικό μεταλλικό σωλήνα,  αποκλειομένων των 
διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών 
κ.α.

6.   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.

7.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ     ΚΑΔΩΝ  
α)        Σε  όλους τους  κάδους θα  υπάρχουν στοιχεία  ιδιοκτησίας  με ευμεγέθη 

γράμματα στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση.
β)        Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής του Δήμου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1) Η  κάθε  προσφορά  θα  πρέπει  να  αναφέρει  με  υπεύθυνη  δήλωση  του 
προμηθευτή  το  χρόνο  που  δεσμεύεται  και  αναλαμβάνει  την  προμήθεια  των 
ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες 
service.  Στην  τεχνική  προσφορά  θα  επισυναφθεί   και  θεωρημένη  κατάσταση 
προσωπικού  του  διαγωνιζόμενου.  Η  διαδικασία  τεχνικής  υποστήριξης  του 
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,  των δέκα  (10)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ημερομηνία 
παραγγελίας του γραφείου του Αυτ. Οικ. Τμήματος.

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)  .  Το 
εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προμήθεια 
κάδου  δεν  μπορεί  να  είναι  διαφορετικό  από  αυτό  που  αναφέρει  το  ως  άνω 
πιστοποιητικό.

4)Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001.  
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