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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται
σε Προχειρο μειοδοτικο διαγωνισμο συμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, η Προμήθεια
κάδων απορριμμάτων έτους 2010.
Α ρ θ ρ ο 1ο
Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισμου
O διαγωνισμος θα διενεργηθει την 04 Ιουνίου 2010 ημερα Παρασκευή και
απο ωρα 11.00 εως 11.30 ενωπιον της αρμοδιας επιτροπης.
Α ρ θ ρ ο 2ο
Δεκτοι στο διαγωνισμο
Στο διαγωνισμο γινονται δεκτοι οικοι κατασκευαστες και αντιπροσωποι
των οικων κατασκευης των ζητουμενων.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Προυπολογισμος Προμηθεια
Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προμηθεια εχει
εκτιμηθει στο ποσο των 29.948,00 ΕΥΡΩ μαζι με το ΦΠΑ.
Α ρ θ ρ ο 4ο
Προελευση μηχανηματος
Στο διαγωνισμο γινονται δεκτες προσφορες που αφορουν σε μηχανηματα
αλλοδαπης προελευσεως γνωστων εργοστασιων η εγχωριας κατασκευης
αποδεδειγμενης καλης λειτουργικοτητας. Θα τηρηθουν οι ισχυουσες διαταξεις
περι προστασιας της εγχωριας βιομηχανιας.

Α ρ θ ρ ο 5ο
Δικαιολογητικα συμμετοχης στο διαγωνισμο
Τα φυσικα η νομικα προσωπα που θα λαβουν μερος στο διαγωνισμο
οφειλουν να προσκομισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα ακολουθα
δικαιολογητικα:
Πιστοποιητικο του Επμορικου και Βιομηχανικου Επιμελητηριου που να
φαινεται το επαγγελμα του διαγωνιζομενου και οτι ειναι εγγεγραμμενος σ'αυτο, ή
εργατικο πτυχιο σε ισχυ συμφωνα με το αρθρο 2.
Εαν δεν προσκομισθουν ολα τα ανωτερα δικαιολογητικα η προσφορα
απορριπτεται σαν απαραδεκτη.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Τροπος διενεργειας του διαγωνισμου
α) Οι προσφορες θα επιδοθουν μεσα σε σφραγισμενο φακελλο που θα
περιεχει:
1.Τα δικαιολογητικα συμμετοχης στο διαγωνισμο (Αρθρ.5)
2.Τις Τεχνικες περιγραφες,σχεδια,λοιπα στοιχεια και πληροφοριες.
3.Σφραγισμενο φακελλο με την οικονομικη προσφορα.
β) Οι προσφορες θα γινονται δεκτες απο την αρμοδια επιτροπη απο
την ............... μεχρι την ............... ακριβως ωρα. Μετα το περας του ανωτερω
χρονου, καμμια προσφορα δεν γινεται δεκτη εκτος εαν η επιδοση των προσφορων
συνεχιζεται χωρις διακοπη και μετα την ωρα αυτη.
γ) Η επιδοση εναλλακτικων προσφορων απο τον ιδιο προμηθευτη
επιτρεπεται.
δ) Αντιπροσφορες δεν γινονται δεκτες.
ε) Οταν η οριζομενη ανωτερω ωρα παρελθει, ανακοινωνεται η ληξη της
παραδοσεως των προσφορων και γραφεται τουτο στα πρακτικα. Η επιτροπη
συνεχιζει να συνεδριαζει δημοσια και αρχιζει την αποσφραγιση των φακελλων
των προσφορων κατα σειρα επιδοσεως και αναγραφονται στο πρακτικο τα
εγγραφα και δικαιολογητικα που βρισκονται σε καθε φακελλο περιληπτικα ετσι
ωστε να τ'ακουν ολοι οι ενδιαφερομενοι.
Ο φακελλος της οικονομικης προσφορας παραμενει σφραγισμενος και
γραφεται επ'αυτου ο αυτος με κεινον του εξωτερικου φακελλου αυξοντας
αριθμος.
Μετα την καταγραφη των δικαιολογητικων ολων των προσφορων οι
παρισταμενοι στην αιθουσα του διαγωνισμου εξερχονται και η συνεδριαση
συνεχιζεται μυστικη.
Η επιτροπη στη συνεχεια και σε μυστικη συνεδριαση ελεγχει τα
δικαιολογητικα συμμετοχης και αποφασιζει ποιες προσφορες γινονται δεκτες και
ποιες απορριπτονται.

Οσες προσφορες δεν φερουν την υπογραφη του διαγωνιζομενου η
δεν ειναι συμφωνες με τους ορους της διακηρυξης απορριπτονται.
Επισης απορριπτονται οι προσφορες που ειναι αοριστες και δεν μπορουν
να εκτιμηθουν η σε καποιο σημειο δεν ειναι συμφωνες προς τους ορους της
διακηρυξης.
Κατοπιν οριζεται η ημερομηνία αποσφραγισης των οικονομικών
προσφορών απο την επιτροπή στην οποία θα κληθούν οι μειοδότες των οποίων οι
προσφορες εχουν γίνει δεκτες.
Οι προσφορες και τα απαιτουμενα δικαιολογητικα συμμετοχης στο
διαγωνισμο μονογραφονται κατα την διενεργεια αυτου από ολα τα μελη της
επιτροπης.
Κατοπιν ακολουθειται η νομιμος διαδικασια για την εγκριση του
αποτελεσματος του διαγωνισμου.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης
Προ της υπογραφης της συμβασεως ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει
εγγυηση καλης εκτελεσης συμφωνα με το αρθρο επτα (7) της γενικης συγγραφης
υποχρεωσεως της μελετης.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Τιμες προμηθειας - Κρατησεις
Οι τιμες της προμηθειας θα δοθουν σε ΕΥΡΩ για ελευθερη παραδοση στον
Δήμο Χερσονήσου Ο αναδοχος της προμηθειας βαρυνεται με τις νομιμες
κρατησεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.Δ.Δ.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Γλωσσα συνταξεως των προσφορων
Οι προσφορες θα ειναι συνταγμενες εξ ολοκληρου στην Ελληνικη γλωσσα
η στην Αγγλικη απο τον οικο με μεταφραση στην Ελληνικη.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Χρονος εγγυησεως
Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας των υπο προμηθεια μηχανηματων
θα καθοριζεται στις προσφορες των διαγωνιζομενων. Ο χρονος αυτος αρχιζει απο
την ημερομηνια προσωρινης παραλαβης απο την αρμοδια προς τουτο επιτροπη.
Κατα τον χρονο εγγυησεως ο προμηθευτης υποχρεωνεται με δικη του δαπανη να

αντικαταστησει καθε ανταλλακτικο που θα παρουσιασει βλαβη η φθορα λογω
κακης ποιοτητας η κακης συναρμολογησεως και να επισκευασει καθε βλαβη απο
ομοια αιτια.
Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας δεν μπορει να ειναι μικροτερος του
ενος ετους.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτης παραληψει ή αμελησει να προβει στις
ανωτερω ενεργειες,τοτε κανει τουτο ο Δημος σε βαρος και για λογαριασμο του
προμηθευτη.
Α ρ θ ρ ο 11ο
Δασμοι εισαγωγης
Οι διαγωνιζομενοι πρεπει να εχουν υποψη τους οτι ο Δήμος απαλλασεται
της καταβολης δασμων κατα τον εκτελωνισμο του μηχανηματος. Κατοπιν αυτου η
τιμη αυτου δεν θα επιβαρυνθει με αντιστοιχο ποσο δασμων εισαγωγης και
επομενως οι τιμες δεν θα περιλαμβανουν κονδυλια που αντιστοιχουν σε δασμους.
Η σχετικη ατελεια θα προσκομισθει στο τελωνειο με μεριμνα του Δήμου.
Εαν για καποιο λογο δεν μπορει να χορηγηθει ατελεια δασμων εισαγωγης ο
Δήμος θα καταβαλλει αυτους επι πλεον της συμβατικης αξιας της προμηθειας.
Α ρ θ ρ ο 12ο
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης
Με την προσφορα οι διαγωνιζομενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο τευχος
τεχνικης περιγραφης στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για το προσφερομενο
και προσπεκτους τεχνικων στοιχειων του οικου κατασκευης.
Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η συνοδευεται απο
το τευχος με ασαφεις η ελλειπεις τεχνικες περιγραφες μπορει να απορριφθει,
αναλογα με τις ελλειψεις η ασαφειες.
Α ρ θ ρ ο 13ο
Ληψη Πληροφοριων - Δημοσιευση
Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα βρισκεται στα γραφεια του φορέα και
θα βρισκεται στη διαθεση των ενδιαφερομενων κατα τις εργασιμες ημερες και
ωρες.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων
Α ρ θ ρ ο 2ο
Διαταξεις που ισχυουν
Η διενεργεια του διαγωνισμου και η εκτελεση της προμηθειας γινονται
συμφωνα με τις διαταξεις:
α)Της υπ.αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισμος προμηθειων
οργανισμων τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του
Ν.1797/88, του Ν.2000/91 καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.
β)Του εν ισχυει Δ.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Συμβατικα τευχη
Συμβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:
α)Η διακηρυξη του διαγωνισμου
β)Το τιμολογιο προσφορας του αναδοχου
γ)Ο Προυπολογισμος προσφορας του αναδοχου
δ)Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας του αναδοχου
Α ρ θ ρ ο 4ο
Τροπος εκτελεσης της προμηθειας
Η εκτελεση της προμηθειας αυτης θα πραγματοποιηθει με προχειρο
διαγωνισμο με τους ορους που θα καθορισει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Χερσονήσου
κατα
τις
διαταξεις
των
αρθρων
7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93
Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δημοπρατουμενου αντικειμενου
υπερβαινει τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δημοσιευθει στην επισημη
εφημεριδα των Ε.Κ.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Η δαπανη δημοσιευσης της προκυρηξης από 4/9/2009 , βαραινει τον
προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης-αναθεσης.-Συμβαση
Στον προμηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προμηθειας
αποστελλεται σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της
Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολη της ανακοινωσης η συμβαση θεωρειται οτι
συναφθηκε και ο προμηθευτης υποχρεουται να προσελθει μεσα σε δεκα (10)
ημερες απο την ημερομηνια κοινοποιησης της ανακοινωσης, για την υπογραφη
της σχετικης συμβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω Αρθρο οριζονται.
Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συμβαση καταρτιζεται από τον
ΟΤΑ που υπογραφεται και απο τα δυο συμβαλλομενα μερη, οπως οριζεται με το
Αρθρο 25 της Υπ.Αποφ. 11389/93.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης καθοριζεται σε 10% επι του
προυπολογισμου της προμηθειας. Παρεχεται δε με εγγυητικη επιστολη οπως
οριζεται απο το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συμβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της
προμηθειας μετα την παραλαβη απο αρμοδια επιτροπη.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρονος εγγυησης
Ο χρονος εγγυησης μετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη
παραλαβη μετρουμενος απο της ημερομηνιας της υπογραφης της συμβασης θα
καθορισθει με την προσφορα των διαγωνιζομενων και ο χρονος δεν δυναται να
ειναι μικροτερος του ενος (1) ετους.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτωση του αναδοχου
Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συμβατικης προθεσμιας
εκτελεσης της προμηθειας η ο αναδοχος δεν συμμορφωνεται προς τις καθε ειδους
υποχρεωσεις του, μπορει να κηρυχθει εκπτωτος συμφωνα με τις διαταξεις του
Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 11389/93.

Α ρ θ ρ ο 10ο
Πλημμελης κατασκευη
Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προμήθεια είδους, δεν ειναι
συμφωνα με τους ορους της συμβασης, ή εμφανιζει ελαττωματα ή κακοτεχνιες, ο
αναδοχος υποχρεουται να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συμφωνα με τις
ισχυουσες διαταξεις.
Α ρ θ ρ ο 11ο
Φοροι,τελη,κρατησεις
Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειμενων διαταξεων
φορους τελη και κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ημερα της διενεργειας του
διαγωνισμου. Ο ΦΠΑ βαρυνει τους ΟΤΑ
Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβη Υλικων
Η παραλαβη του υπο προμηθεια ειδους θα γινει απο επιτροπη παραλαβης
συμφωνα με τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συμβαση. Η
επιτροπη συγκροτειται για τη συγκεκριμενη καθε φορα προμηθεια, με αποφαση
του Δημοτικου η Κοινοτικου Συμβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος
της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.
Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων
παραλαβης πραγματοποιειται μεσα απο τον οριζομενο απο την συμβαση χρονο,
κατα τα λοιπα οπως το Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η , για να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου .
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής ,
και να ακολουθούν τα ευρωπαικά STANDARTS ΕΝ 840-2, 5, 6 και να είναι
ικανοί να δεχθούν ανακυκλώσιμα υλικά.
Η χωρητικότητα του κάδου πρέπει να είναι 1100 λίτρα (+5%)
Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την
εκκένωσή 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 μετακίνησή του και την
εργονομική χρήση του.
2. ΕΙΔΙΚΑ
Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα
συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π).
Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού
(πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από
πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες
ακτίνες και από πρωτογενές υλικό.

Πρέπει να εχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές
θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές
αντιδράσεις.
Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ'όλα τα
σημεία του κάδου.
Το βάρος του κάδου πρέπει να είναι 50-55 κιλά και το πάχος του σώματος
περίπου 5,5 χιλιοστά.
3. ΤΡΟΧΟΙ
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 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 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 συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς
"πείρους", να ανοίγει και
να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των
απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε
καταπονήσεις και χτυπήματα. Το καπάκι θα ανοίγει επίσης με ειδικό ποδομοχλό
στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο μέταλλο. Η τοποθέτηση του ποδομοχλού
θα γίνεται υποχρεωτικά με τρόπο τέτοιο που δε θα ανοίγονται οπές στον πυθμένα
του κάδου.
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. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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 πλαστικοί κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου και το χρώμα θα έχει
επιτευχθεί στην α’ ύλη.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ ΧΩΡ. 360 ΛΙΤΡΩΝ
1.Περιγραφή του κάδου
O κάδος, χωρητικότητας 360 lit 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).
To καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο
ειδικούς συνδέσμους και να έχει δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε
να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση των απορριμμάτων και
πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι
κλειστό να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η διαφυγή
οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο.
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".
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 έχει απόλυτη
στεγανότητα.
2. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα κάδου
:
Βάρος κάδου
:
Διάμετρος τροχού
:
Χρώμα
:

360 λίτρα
περίπου 20 κιλά
Φ200mm
Πράσινο

3. Τρόπος χειρισμού
Ο χειρισμός του κάδου πρέπει να είναι απλός. Με απλό σήκωμα του καπακιού
(πρέπει να υπάρχουν δύο χειρολαβές στο πίσω μέρος του κάδου) το καπάκι να
ανοίγει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, ενώ στην συνέχεια να
κλείνει εφαρμόζοντας πολύ καλά στο κυρίως σώμα.
Τo άδειασμα του κάδου πρέπει να γίνεται με απλή προσαρμογή του χείλους
στην "χτένα" και ανύψωση. Το καπάκι πρέπει να ανοίγει αυτόματα κατά την
ανατροπή έτσι ώστε τα απορρίμματα να αδειάζονται στο απορριμματοφόρο.
4. Αλλα στοιχεία
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.
5. Πρόσθετα χαρακτηριστικά
α)
Ο κάθε 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 κάδοι θα είναι πράσινου και θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 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. Σημειώνεται ότι η
διαδικασία τεχνικής υποστήριξης πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001
2)
Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την
προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που με ποινή αποκλεισμού είναι δύο
χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που με ποινή αποκλεισμού είναι 15 ημέρες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
3)
Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ 840/2/5/6 από αναγνωρισμένο
κέντρο ελέγχου, CE για τον συγκεκριμένο τύπο κάδου, καθώς και πιστοποίηση
του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Νικ. Δανελάκης

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Εφημερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης
• Γενική Δημοπρασιών
• Δημοπρασιακή
3. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου
• Πατρίδα
(ημερήσια)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Επιμελητήριο Ηρακλείου
Κορωναίου 9, 71202 Ηράκλειο
Τηλ, 2810 - 229013

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
2. Φ.Β3

Μ.Ε.Δ.
Ακριβές αντίγραφο
Ο Δ/ντής Διοικητικών Υπηρεσιών

Βασιλάκης Νικόλαος

