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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν την «Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων» της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας. (CPV 19640000-4) για προµήθεια πλαστικών σάκων από 
ανακυκλώσιµο υλικό. 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 Οι σάκοι απορριµµάτων πρέπει να είναι διαστάσεων 1,10Χ0,80m. Πρέπει να είναι επι 
ποινή αποκλεισµού κατασκευασµένοι εξ ολοκλήρου από αναγεννηµένο πλαστικό και όχι 
παρθένο. Να έχουν µεγάλη αντοχή και να µη σχίζονται εύκολα. 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

         Το υλικό κατασκευής των σάκων θα είναι το αναγεννηµένο πλαστικό PE το οποίο ο 
κατασκευαστής αποδεδειγµένα θα έχει χρησιµοποιήσει. Να είναι χρώµατος Μαύρου και 
υψηλής αντοχής. ∆εν θα γίνουν δεκτές προσφορές που δεν αποδεικνύουν ότι τα υλικά που 
χρησιµοποιήθηκαν είναι από δευτερογενές αναγεννηµένο πλαστικό. 
 
 3 . ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
          Προς τεκµηρίωση σχετικά µε την κατ΄ αποκλειστική χρήση αναγεννηµένου πλαστικού 
ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει τιµολόγιο-δελτίο αποστολής σύµφωνα µε 
το οποίο προµηθεύτηκε δευτερογενές υλικό. Το τιµολόγιο-δελτίο αποστολής πρέπει να έχει 
ηµεροµηνία µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του διαγωνισµού. Επιπλέον ο προµηθευτής 
του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό το οποίο θα αποδεικνύει 
από που προήλθε το υλικό αυτό. Αν είναι έµπορος θα πρέπει και εκείνος να προσκοµίσει µε 
τη σειρά του από τον προµηθευτή του αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η ποσότητα του 
ανακυκλώσιµου υλικού που αγοράστηκε πρέπει να είναι ακριβώς ίση ή παραπάνω µε την 
ποσότητα των προσφερόµενων σάκων και να τονίζεται σε υπεύθυνη δήλωση ότι το εν λόγω 
υλικό θα χρησιµοποιηθεί µόνο για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. Επίσης η υπηρεσία θα 
ελέγξει όλη τη διαδροµή προµήθειας του εν λόγω υλικού για να βεβαιωθεί ότι πρόκειται για 
ανακυκλωµένο και όχι πρωτογενές πλαστικό. Θα προτιµηθεί δευτερογενές υλικό που 
«ικανοποιεί» την αρχή της εγγύτητας. 
Οι σάκοι πρέπει να κατασκευάζονται σε βιοµηχανία πιστοποιηµένη µε Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας κατά ISO 9001:2014. 
 
Η υπολογισθείσα ποσότητα για το χρονικό διάστηµα µέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός 
και να γίνει η παράδοση αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
α/α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΙ∆ΟΥΣ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 
mm 

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΣΕ kgr 

ΤΕΜΑΧΙΑ  
Ανά κιλό 

ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

1 Πλαστικοί 
σάκκοι 

1,10Χ0,80 3.00
0 

10 1,30 3.900,00€ 

2 Πλαστικοί 
σάκκοι 

0,80Χ0,60 875 16 1,30 1.137,50€ 

  ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ     5.037,50 € 
 
 

 
     
 
 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Αλεξάκης Στυλιανός 
Αρχιτέκτων µηχ.  
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