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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής 

Με την ̟αρούσα ̟ροβλέ̟ονται οι εργασίες  συντήρησης και  ε̟ισκευής   80 

µεταλλικών  κάδων α̟οκοµιδής α̟ορριµµάτων, χωρητικότητας 1100-1300 

λίτρων, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης, ̟ου έχουν υ̟οστεί φθορές 

είτε λόγω ̟αλαιότητας, είτε λόγω διάβρωσης των τοιχωµάτων  ̟ου ̟ροέρχεται 

κυρίως α̟ό την ανεξέλεγκτη ρίψη ασυσκεύαστων α̟ορριµµάτων µέσα στους 

κάδους ή ακόµα και α̟ό κακή χρήση ̟ου γίνεται α̟ό τους δηµότες, ώστε να 

καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής και βελτίωσης της εικόνας των κάδων 

α̟ορριµµάτων, σε σηµεία ̟ου α̟αιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική 

αναβάθµιση του ̟εριβάλλοντα χώρου στο ∆ήµο Ηρακλείου.  

Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες διατάξεις. 

Η διενέργεια της εργασίας διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις  του Ν.4412/2016.  Η 

̟ίστωση είναι σε βάρος του κωδικού Κ.Α.20-6265.012 µε τίτλο : «Συντήρηση και  

ε̟ισκευή µεταλλικών κάδων α̟ορριµµάτων» ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου 

Ηρακλείου οικονοµικού έτους 2016.  



 

Άρθρο 3ο  

Τρό̟ος εκτέλεσης της εργασίας. 

 

1. Η εργασία θα υλο̟οιηθεί µε ̟ρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ε̟ίσηµη 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, µε συλλογή ̟ροσφορών µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή 

– ̟ροσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 4ο  

Συµβατικά  στοιχεία.  

 

1. Συγγραφή υ̟οχρεώσεων µελέτης 
2. Τεχνική Περιγραφή 
3. Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός µελέτης 

 
  

Άρθρο 5ο  

∆ικαιολογητικά   συµµετοχής. 

Η ̟ροσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται α̟ό: 

1. Υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην ο̟οία θα δηλώνουν 
ότι: 

• Η ̟αρεχόµενη υ̟ηρεσία-εργασία είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές 
̟ροδιαγραφές  της µελέτης. 

• Να αναφέρεται ο χρόνος ̟αράδοσης των εργασιών   ̟ου δεν µ̟ορεί να 
είναι µεγαλύτερος των (90) ηµερολογιακών ηµερών. 

• Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της ̟αρούσης Συγγραφής 
Υ̟οχρεώσεων  της εργασίας και συµφωνούν µε αυτούς. 

 

Άρθρο 6ο  

Αξιολόγηση ̟ροσφορών 

Η αξιολόγηση ̟ροσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής ̟εριγραφής της 
̟ροσφοράς µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές του ενδεικτικού ̟ροϋ̟ολογισµού της 
µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της εργασίας θα γίνει α̟ό  ε̟ιτρο̟ή 
ό̟ως ορίζεται α̟ό τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 



Άρθρο 7ο  

Τό̟ος Παράδοσης 

Η ̟αράδοση των εργασιών θα γίνει στο αµαξοστάσιο της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Ηρακλείου. 

Άρθρο 8ο  

Παραλαβή 

Η ̟αραλαβή των εργασιών θα γίνει α̟ό  ε̟ιτρο̟ή ό̟ως ορίζεται α̟ό τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Άρθρο 9ο : 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, α̟αιτείται ο εντολοδόχος να ̟ροσκοµίσει 
εγγυητική  ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης, ̟έντε τοις εκατό (5%) της συµβατικής αξίας 
– αξία ̟ροσφοράς χωρίς Φ.Π.Α, δηλαδή 800,00€. Ο χρόνος της υ̟όψη 
εγγυητικής ε̟ιστολής ορίζεται σε τρεις  (3) µήνες. Μετά την ̟άροδο του 
οριζόµενου χρόνου εγγύησης α̟ό την ̟αραλαβή της ̟ροµήθειας ε̟ιστρέφεται 
στον εντολοδόχο η  εγγυητική  ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν υ̟άρχουν  
̟αρατηρήσεις  στο  ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ο̟ότε η 
̟αραλαβή ̟αρατείνεται µέχρι της ολικής α̟οκατάστασης των ελλείψεων  και  
ελαττωµάτων και γενικά υ̟οχρεώσεων του εντολοδόχου ̟ου ̟αρατηρήθηκαν. 

 

Άρθρο 10ο  

Πληµµελής κατασκευή 

Εάν κατά την ̟αραλαβή των εργασιών, δια̟ιστωθεί ότι αυτές δεν είναι 
σύµφωνες µε τις ̟ροδιαγραφές της µελέτης και την ̟ροσφορά του ̟ροµηθευτή 
τότε ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να την αντικαταστήσει σύµφωνα µε τις  διατάξεις 
του Ν.4412/2016. 

 

 

 

 

 



Άρθρο 11ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 

Ο ανάδοχος υ̟όκειται σε όλους τους βάση των κείµενων διατάξεων φόρους, 
τέλη, κρατήσεις ̟ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της 
̟ροµήθειας. 

Ο   Φ. Π. Α. βαρύνει το ∆ήµο. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.Συντήρηση και  ε̟ισκευή µεταλλικών κάδων α̟ορριµµάτων  

CPV: 50000000-5 

Η ̟αρούσα µελέτη αφορά εργασίες συντήρησης 80 µεταλλικών  κάδων 
α̟οκοµιδής α̟ορριµµάτων 1100-1300λίτρων ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης, ̟ου 
έχουν υ̟οστεί φθορές είτε λόγω ̟αλαιότητας, είτε λόγω διάβρωσης των 
τοιχωµάτων  ̟ου ̟ροέρχεται κυρίως α̟ό την ανεξέλεγκτη ρίψη ασυσκεύαστων 
α̟ορριµµάτων µέσα στους κάδους ή ακόµα και α̟ό κακή χρήση ̟ου γίνεται α̟ό 
τους δηµότες.  

Γενικά θα ε̟ισκευαστούν τα κατεστραµµένα τµήµατα των µεταλλικών 
τοιχωµάτων α̟ό υλικό ιδίου τύ̟ου, θα το̟οθετηθούν νέα στέγαστρα (κα̟άκια) 
δι̟λού τοιχώµατος α̟ό ̟λαστικό υλικό ιδίου τύ̟ου (ό̟ου έχουν καταστραφεί τα 
υ̟άρχοντα), θα αντικατασταθούν τα κατεστραµµένα τροχήλατα µέρη και θα 
βαφούν οι κάδοι µε µεταλλικό χρώµα.  

Πιο συγκεκριµένα, ενδεικτικές εργασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται είναι:  

1. Πλήρης αντικατάσταση ̟υθµένα µε στραντζαριστή γαλβανισµένη 
λαµαρίνα 2mm µε ̟εριµετρική συγκόλληση. 

2. Το̟οθέτηση α̟ορροής στον ̟υθµένα και ̟λαστικής τά̟ας καθαρισµού. 
3. Καλιµ̟ράρισµα βάσεων στήριξης κα̟ακιού. 



4. Το̟οθέτηση καινούργιου κα̟ακιού δι̟λού τοιχώµατος και σωλήνας Φ16 
αλουµινίου για συναρµογή µε το σώµα του κάδου. 

5. Ε̟ισκευή και καλιµ̟ράρισµα βάσης έδρασης των τροχών. 
6. Ε̟ισκευή και φινίρισµα τροχών. 
7. Αντικατάσταση τροχών φθαρµένων µη ε̟ισκευάσιµων µε νέους τους 

ο̟οίους θα ̟ροµηθεύσει η υ̟ηρεσία τον ανάδοχο. 
8. Υδροβολή για ̟λήρη καθαρισµό του κάδου α̟ό ̟ροσκολληµένα 

αντικείµενα ή σκουριά. 
9. Προστασία των σηµείων συγκόλλησης µε υψηλής ̟οιότητας 

αντισκωριακή ̟ροστασία. 
10. Βαφή µε αστάρι ολόκληρου του κάδου. 
11. Βαφή µε σφυρήλατο σκληρό µεταλλικό χρώµα ολόκληρου του κάδου. 
12. Το̟οθέτηση οδικής σήµανσης κάδων µε ανακλαστήρες. 
13. Σήµανση µε το λογότυ̟ου του ∆ήµου Ηρακλείου µε το κείµενο: ( ∆ήµος 

Ηρακλείου ̟ρόγραµµα ανακατασκευής κάδων 2016).  

Η ε̟ισκευή των κάδων θα γίνεται µετά α̟ό υ̟όδειξη των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου. 
Στην ̟ερί̟τωση αυτή, οι υ̟ηρεσίες του ∆ήµου θα ενηµερώνουν τον ανάδοχο και 
αυτός θα ̟ρέ̟ει να αντα̟οκριθεί εντός διαστήµατος 2 (δύο) ηµερών, στέλνοντας 
συνεργείο του στο χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει ο ∆ήµος και θα κάνει τις α̟αραίτητες 
εργασίες ε̟ισκευής.  

Σε όλες τις εργασίες ̟εριλαµβάνονται και τα α̟αραίτητα ανταλλακτικά, υλικά 
και µικροϋλικά ̟ου α̟αιτούνται για την ̟λήρη ε̟ισκευή ή / και συντήρηση των 
κάδων. Το κόστος µεταφοράς των ̟ρος ε̟ισκευή κάδων α̟ό το χώρο 
συγκέντρωσης τους για την ̟αραλαβή τους α̟ό τον ανάδοχο µέχρι το χώρο 
ε̟ισκευής του αναδόχου, καθώς και η ε̟ιστροφή των ε̟ισκευασµένων κάδων, 
βαρύνει τον ανάδοχο.  

2. Αντικατάσταση Κα̟ακιών Κάδων Α̟ορριµµάτων  

Το κα̟άκι ̟ρέ̟ει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις ευρω̟αϊκές 
̟ροδιαγραφές ΕΝ-840-1. Το υλικό κατασκευής ̟ρέ̟ει να είναι α̟ό 
̟ολυαιθυλένιο άριστης ̟οιότητας. Το κα̟άκι ̟ρέ̟ει να είναι δι̟λού τοιχώµατος 
µε εσωτερικό διάκενο αέρος  ̟ου έχει εµ̟λουτιστεί µε ειδικά ̟ρόσθετα ̟ου 
̟ροφυλάσσουν α̟οτελεσµατικά α̟ό α̟ότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές 
(µεγάλο ψύχος ή ζέστη), ε̟ίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χηµικές 
ε̟ιδράσεις. Το δι̟λό τοίχωµα ̟ροσδίδει µέγιστη σταθερότητα και στιβαρότητα 
στο άνοιγµα και την ε̟αναφορά του. Θα ̟ρέ̟ει να συνδέεται σταθερά στο 
κυρίως σώµα µε ειδικούς ̟είρους, να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την 
το̟οθέτηση α̟ορριµµάτων, ενώ κατά την εκκένωση να ανοίγει αυτόµατα κατά 
την ανύψωση του κάδου. Η σύνδεση του µε το κυρίως σώµα του κάδου θα ̟ρέ̟ει 
να έχει ε̟ιτευχθεί κάτι τέτοιο τρό̟ο ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή 



̟ροστασία του α̟ό µηχανικές κατα̟ονήσεις ακόµα και όταν αυτό ̟αραµένει 
εντελώς ανοικτό. Το άνοιγµα θα γίνεται µε α̟λή ανύψωση του χεριού.  

 

 3. Τροχοί Πλαστικών και Μεταλλικών Κάδων  

Οι τροχοί θα είναι βαρέως τύ̟ου µε µεταλλική ζάντα και συµ̟αγές ελαστικό, 
άριστης κατασκευής και ̟οιότητας, διαµέτρου Ø200mm, αντοχής φορτίου 
τουλάχιστον 200kg ο καθένας και ικανότητας ̟εριστροφής τους ̟ερί το 
κατακόρυφο άξονα κατά 360º, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε ̟ερί̟τωση 
̟ου θα χρειαστεί να µετακινηθεί σε στενούς χώρους.  

Ο κάθε τροχός θα στηρίζεται σε διχαλωτό υ̟οστήριγµα µέσω ένσφαιρου τριβέα 
και συνδέεται µε το κάδο µέσω ειδικής βάσης, κατάλληλα ενισχυµένης και 
διαµορφωµένης, ικανής να δέχεται τα δυναµικά φορτία και  κρούσεις, κατά τη 
χρήση.  

Ο κάθε κάδος ̟ρέ̟ει να έχει την δυνατότητα να ακινητο̟οιείται µε χωριστά 
̟οδόφρενα στους δύο τροχούς ̟ου ενεργο̟οιούνται µε α̟λό ̟άτηµα στο ̟όδι.  

4. Κυρίως Σώµα (Κορµός) Κάδων  

Η ε̟ισκευή του κυρίως σώµατος των κάδων αφορά µόνο τους ̟ρος ε̟ισκευή 
µεταλλικούς κάδους. Το κυρίως σώµα µετά την ε̟ισκευή θα ̟ρέ̟ει να διατηρεί 
το σχήµα κόλουρης ̟υραµίδας µε ̟ρος τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, 
̟ου να διασφαλίζει την µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατρο̟ής 
τους, καθώς και την ̟λήρη εκκένωση του α̟ό τα α̟ορρίµµατα, µε ολίσθηση, 
κατά την ανατρο̟ή τους α̟ό το µηχανισµό ανύψωσης.  

Τα καταστραµµένα τµήµατα των µεταλλικών τοιχωµάτων θα ε̟ισκευαστούν α̟ό 
υλικό ιδίου τύ̟ου (βαµµένη λαµαρίνα ̟άχους 2mm).  

Για την µετακίνηση τους, οι κάδοι θα ̟ρέ̟ει να φέρουν στο κυρίως σώµα 
εργονοµικά κατανεµηµένες εύχρηστες, χαλύβδινες χειρολαβές, στιβαρής 
κατασκευής.  

5. Υδροβολή, Καθαρισµός και Βαφή Μεταλλικών Κάδων  

Πριν α̟ό τη βαφή τους οι κάδοι θα υ̟οστούν υδροβολή και ε̟ιµελή καθαρισµό. 
Το σώµα των κάδων θα βαφεί εξωτερικά µε σκληρό σφυρήλατο µεταλλικό 
χρώµα, της ε̟ιλογής του ∆ήµου, α̟ό το χρωµατολόγιο του αναδόχου.  



6. Μ̟ράτσα  Μεταλλικών Κάδων  

Οι µεταλλικοί κάδοι για τη ανύψωση τους θα ̟ρέ̟ει να φέρουν στα ̟λευρικά 
τοιχώµατα, ισχυρούς µεταλλικού ̟είρους ανάρτησης α̟ό σωλήνα βαρέως τύ̟ου 
διαµέτρου Ø 40mm, ̟άχους 4mm και µήκους 50mm.  Αντανακλαστικά νύκτας – 
Λογότυ̟ο  

Μετά την ε̟ισκευή τους, οι κάδοι θα ̟ρέ̟ει να φέρουν καινούργιες 
αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήµατα, σύµφωνα µε το Κ.Ο.Κ., έτσι ώστε να 
είναι ορατοί και τη νύχτα για την α̟οφυγή τροχαίων και γενικά ̟άσης φύσεως 
ατυχηµάτων.  

Στους κάδους θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν ευανάγνωστα τα ̟αρακάτω στοιχεία:  

* Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας, και συγκεκριµένα το λογότυ̟ο του 
∆ήµου.  

* Έτος ε̟ισκευής του συγκεκριµένου κάδου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ∆ιευθυντής 

 

Αλεξάκης Στυλιανός 

Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

Ο Συντάκτης 

 



 

                            

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΕΡΓΟ : 
Συντήρηση και  ε̟ισκευή 

µεταλλικών κάδων 
α̟ορριµµάτων 

ΦΟΡΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛ: 
19.840,00€,  

ΚΑ.: 20-6265.012 

ΠΗΓΗ : Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α Είδος 
Ποσότητα 

(τεµάχια) 

Τιµή Μονάδας 
(€) 

Σύνολο (€) 

1. 
Συντήρηση και  ε̟ισκευή µεταλλικών 

κάδων α̟ορριµµάτων 
80 200 

16.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 16.000,00 

Φ.Π.Α. 24%  3.840,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  19.840,00 

 

 

Ο ∆ιευθυντής 

 

Αλεξάκης Στυλιανός 

Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

Ο Συντάκτης 

 


