
 
 

 

           «Προμήθεια απορριμματοδεκτών διαφόρων ειδών». 
      CPV: 34928480-6 / Κ.Α.: 20-7135.019 
    
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1ο . 

Το  αντικείμενο προμήθειας είναι : Προμήθεια απορριμματοδεκτών διαφόρων ειδών 
(καλαθάκια). 
Άρθρο 2ο. 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Η προμήθεια θα βαρύνει τον : ΚΑ20.7135.019 οικονομικού έτους 2018. 
Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου, με συλλογή προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή – προσφορά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Άρθρο 4ο  

Συμβατικά στοιχεία.  

1.Συγγραφή υποχρεώσεων μελέτης 
2.Τεχνική Περιγραφή 
3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός μελέτης 
4.Προϋπολογισμός Προσφοράς 
Άρθρο 5ο  

Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από: 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

 Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων 
και Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας  και συμφωνούν με αυτούς. 

 Να αναφέρεται ο χρόνος  παράδοσης των απορριμματοδεκτών, που δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. 

Άρθρο 6ο  
Ανάθεση προμήθειας 
 Η  ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
Άρθρο 7ο  
Τόπος Παράδοσης 
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο Αμαξοστάσιο της  Δ/νσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου. 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από  επιτροπή όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Άρθρο 9ο : 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Για την υπογραφή του συμφωνητικού, απαιτείται ο εντολοδόχος να προσκομίσει εγγυητική  
επιστολή καλής εκτέλεσης, πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας – αξία προσφοράς χωρίς 
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Φ.Π.Α.  Ο χρόνος της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε τρεις  (3) μήνες. Μετά την πάροδο 
του οριζόμενου χρόνου εγγύησης από την παραλαβή της προμήθειας επιστρέφεται στον εντολοδόχο 
η  εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης, εκτός αν υπάρχουν  παρατηρήσεις  στο  πρωτόκολλο 
παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι της ολικής αποκατάστασης 
των ελλείψεων  και  ελαττωμάτων και γενικά υποχρεώσεων του εντολοδόχου που παρατηρήθηκαν. 
Άρθρο 10ο  
Πλημμελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει 
σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Άρθρο 11ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο   Φ. Π. Α. βαρύνει το Δήμο. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ». 
CPV : 34928480-6 
 

Σκοπός    
          Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια απορριμματοδεκτών 

( καλαθάκια ) προκειμένου να επιτευχθεί η καλή λειτουργία του Τμήματος 
Καθαριότητας. Η προμήθεια αυτή αφορά απορριμματοδέκτες   χωρητικότητας 90 lit 

περίπου, θα είναι κατάλληλοι για την αποκομιδή με ασφαλή και υγιεινό τρόπο μικρών 
αντικειμένων. Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, αφορούν την 
προμήθεια αυτή. Ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη – τιμή - 
προσφορά.   

 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
    Οι απορριμματοδέκτες (καλαθάκια) θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό και θα 

διαθέτουν ισχυρή βάση στήριξης με μεταλλικό ικρίωμα για πάκτωση στο έδαφος με 
παρεμβύσματα. Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
ποιότητας και χαρακτηριστικών κατασκευής (διαστάσεις, αντοχή υλικού κλπ.) 

 Ο πλαστικός απορριμματοδέκτης θα είναι πρόσφατης κατασκευής και θα έχει 
χωρητικότητα σε απορρίμματα περίπου 90lit. Οι ακραίες διαστάσεις του θα είναι  

      370 Χ 760 με απόκλιση ± 5%, και πάχος τοιχώματος περίπου 8 mm.  
      Θα υπάρχει ικανό άνοιγμα απόρριψης απορριμμάτων σε θέση που θα διευκολύνει τη 

χρήση του απορριμματοδέκτη. Στο σημείο απόρριψης θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη 
απόσβεσης τσιγάρων (π.χ. μεταλλικό τάσι),  ώστε να μην απορρίπτονται αναμμένα και 
προκληθεί πυρκαγιά.  

 Το υλικό κατασκευής θα είναι «παρθένο» πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας (HDPE), 
που θα έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα, που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από 
τις  απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. 

  Ο σχεδιασμός του και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια, θα εγγυώνται την 
καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου. Επιπλέον η χρήση άριστης ποιότητας 
πρώτων υλών θα εγγυάται την άριστη εμφάνιση του, ακόμη και μετά από πολλά χρόνια 
χρήσης.  

 Το καπάκι πρέπει να στηρίζεται στο κυρίως σώμα και να εφαρμόζει στεγανά σ' αυτό.  
 Ο απορριμματοδέκτης θα είναι χρώματος γκρι, (η επιλογή θα αναγραφεί στην 

σύμβαση).  
       Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα του προσφερόμενου είδους με τις τεχνικές 

προδιαγραφές πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να αποστείλουν όμοιο δείγμα στις αποθήκες 
της Διεύθυνσης Καθαριότητας με σχετική απόδειξη, δύο ημέρες τουλάχιστον πριν την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό. Το αντίγραφο της απόδειξης 
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παραλαβής των δειγμάτων θα υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά προσφοράς των 
διαγωνιζομένων. Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει την σχετική απόδειξη 
παραλαβής των δειγμάτων θα απορρίπτεται.  

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΥΣ 
1. Απορριμματοδέκτες 90 lt 178 TEM. 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ)». 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
( € ) 

 

1. Απορριμματοδέκτες 90 lt 178 τεμ. 105,00 € 

 
18.690,00€ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ         18.690,00€ 
    Φ.Π.Α. 24%                          4.485,60€ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ             23.175,60€ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
( € ) 

 

1. Απορριμματοδέκτες 90 lt 178 τεμ. ……€ 

 
€ 

     

 
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ              :  …………….. 

                                                  ΦΠΑ 24%                  :  ……………. 
                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 : ……………… 

 
 
 

  
 

        ΕΘΕΩΡΗΘΗ                                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
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Αρχιτέκτων Μηχ/κος 

 


