
 

 

    

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Σα πξνο πξνκήζεηα πιηθά ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία θαηαζθεπήο. Κάζε 

πξνζθεξφκελν είδνο ζα είλαη πιήξεο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίζηνηρα µηθξνυιηθά (Π.ρ. δαθηχιηνη, βίδεο, 

θ.ι.π.), ηα νπνία θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο.  Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη 

ηελ απνζήθε πιηθψλ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ.  

Δπίζεο ζα αλαθέξεηαη θαη ν ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε είδνπο. Γηα θάζε είδνο απαηηείηαη 

παξάδνζε πιήξνπο ζεηξάο ξrosξectus - ηερληθψλ θπιιαδίσλ - πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα θάζε πξνο πξνκήζεηα είδνο. ε θάζε πεξίπησζε ηα 

ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δζληθέο πξνδηαγξαθέο (πξφηππα ΔΛΟΣ, ΣΟΣΔΔ) θαη ηηο 

Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαηά DIN, CEN, 881, γηα είδε θαηεγνξίαο ηνπο.  

Κάζε εξγνλνκηθά εμειηγκέλε ή αηζζεηηθή βειηίσζε ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο θάδνπο, ζα εθηηκεζεί ηδηαηηέξσο 

θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα απνθιίλεη απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξναλαθεξφκελεο Σερληθήο 

Πεξηγξαθήο & Πξνδηαγξαθήο, πνπ αθνξνχλ δηαζηάζεηο, βάξε, ρσξεηηθφηεηεο, ζχκθσλα µε Δπξσπατθά 

πξφηππα, εθθξαζκέλα θαηά ΔΝ, DIN θ.ι.π 

Σπρφλ απφθιηζε θάπνηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο απφ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζπλεπάγεηαη 

απφξξηςε ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο.  

 
  

ΑΡΘΡΟ 1: Πιαζηηθνί θπιηφκελνη θάδνη απνξξηκκάησλ 1.100  ιίηξσλ.  
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1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηνη, 

ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ 

δσδεθακήλνπ 

 
ΝΑΙ 

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε 

αλαθπθιψζηκσλ νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ 

απνξξηκκάησλ 

 
ΝΑΙ 

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 840:2012 

ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο (ζπκκφξθσζε κε απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ 

θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη 

κεζφδσλ δνθηκήο θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να 

ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε 

 
ΝΑΙ 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / ππξπνιήζεηο  
ΝΑΙ 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπ 

 
ΝΑΙ 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/ prospectus (φρη 

θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ 

Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ, 

φπνπ λα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

 
ΝΑΙ 

 
2. Κάδνο 

 

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (lt) 
 

>= 1045 

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη 

εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα 

δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

 
ΝΑΙ 

 
2.3 Κπξίσο ψκα 

 

2.3.1 Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ 

 
ΝΑΙ 

2.3.2 Να έρεη θσληθή κνξθή (ζρήκα θφινπξεο ππξακίδαο), κε πξνο 

ηα άλσ ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή, πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε 

κέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο 

θαη ηελ πιήξε θαη εχθνιε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε 

νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ ηνπο κεραληζκνχο 

αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 

 
ΝΑΙ 

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ ππεξπςσκέλνπ 

ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ 

θάδσλ 

 
ΝΑΙ 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο πξέπεη λα 

ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε 

ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

 
ΝΑΙ 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο πνηφηεηαο 

πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm (ζψκα) θαη 4 

mm (ππζκέλαο). Να ππνβιεζεί βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή γηα ηα 

πάρε, ηνλ ηχπν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ θαη λα 

δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: φξην 

ζξαχζεο ζε εθειθπζκφ, ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε 

 
ΝΑΙ 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/ά ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια εληζρπκέλν/α 

θαηά ην κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ 

 
ΝΑΙ 



 

 

    

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο ηνπ θάδνπ ζε 

πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

(παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα 

αλαθεξζεί ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 
ΝΑΙ 

2.3.8 Σν ζψκα λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο γσλίεο γηα 

πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε ηνπ (φπσο 

πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη 

αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ 

πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

 
ΝΑΙ 

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ δέβξαο κήθνπο 40 

cm ζε θάζε γσλία πεξηκεηξηθά ηνπ θάδνπ ή ηνπνζέηεζε 

αληαλαθιαζηηθψλ πξηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκβαηά κε απηά πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζηα ζηεζαία αζθάιεηαο), αθξπιηθνχ πιηθνχ, 

θφθθηλνπ ρξψκαηνο, νξζνγσληθήο δηαηνκήο ζηαζεξά ζηεξεσκέλσλ 

ζην ζψκα ηνπ θάδνπ (έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφο ηε λχρηα) 

 
ΝΑΙ 

2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νπή 

απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ Φ35 ρηιηνζηψλ, γηα ηελ άλεηε 

εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ 

 
ΝΑΙ 

2.3.11 Η νπή απνρέηεπζεο λα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν λα θέξεη 

πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη κε απιή ζηξέςε 

λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, 

απνηξέπνληαο πγξά απνξξηκκάησλ λα δηαθεχγνπλ ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν 

 
ΝΑΙ 

2.3.12 Ιθαλφο αξηζκφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ 

άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ θάδνπ. Δίλαη επηζπκεηφ λα είλαη 

δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο 

 
>=4 

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο κε βαθή 

ηχπνπ RAL ζε ρξψκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

 
ΝΑΙ 

2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα 

έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α' χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

 
ΝΑΙ 

2.3.15 ηελ πξφζνςε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε κελπκάησλ, 

ινγνηχπσλ θαη ζηνηρείσλ ηδηνθηεζίαο επαξθνχο εκβαδνχ 

 
ΝΑΙ 

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν απηνθφιιεηνπ PVC, ή 

αλάγιπθεο αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο κε 

ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αχμνληα αξηζκφ 

θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, σθέιηκν θνξηίν 

θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε It θαζψο 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

 
ΝΑΙ 

2.3.17 Να ππάξρεη ζηηβαξφο πνδνκνριφο ηθαλνχ κήθνπο θαη 

θαηάιιειεο απφζηαζεο απφ ην έδαθνο γηα ην εχθνιν άλνηγκα ηνπ 

θαπαθηνχ κε ην πφδη ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρεξηψλ (είηε ν θάδνο 

βξίζθεηαη πάλσ, είηε θάησ απφ ην πεδνδξφκην) 

 
ΝΑΙ 

2.3.18 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη ζρεηηθή 

αλαθνξά)πκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

 
ΝΑΙ 

2.4 Αλάξηεζε θάδνπ  



 

 

    

2.4.1 Ιζρπξνί πείξνη αλάξηεζεο ζηα πιατλά ηνπ θάδνπ  
2 

2.4.2 Έθαζηνο πείξνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα αλχςσζε θαη 

πεξηζηξνθή θνξηίνπ 

 
>= 400 kg 

2.4.3 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ πείξσλ αλάξηεζεο  
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

2.4.4 Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή 

κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο (DIN 30700) θαη ηχπνπ 

βξαρηφλσλ (πεξηζηξνθέα). Δπηζπκεηή ε χπαξμε θαη ζπζηήκαηνο 

ηχπνπ ρεηξνιαβήο 

 
ΝΑΙ 

2.5 Σξνρνί  

2.5.1 Σέζζεξηο αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 

200 mm θαη κε ηθαλφηεηα πεξηζηξνθήο 360 κνίξεο κε κεηαιιηθή 

δάληα 

 
ΝΑΙ 

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο  
>= 200 kg 

2.5.3 Κάζε ηξνρφο λα εδξάδεηαη ζε αληίζηνηρεο εξγνλνκηθά 

ηνπνζεηεκέλεο θνλζφιεο αλάξηεζεο θαη ε έδξαζε λα είλαη ζε 

εληζρπκέλν ζεκείν ζχλδεζεο 

 
ΝΑΙ 

2.5.4 Ύπαξμε πνδφθξελνπ ζηνπο δπν κπξνζηηλνχο ηξνρνχο γηα ηελ 

εχθνιε αθηλεηνπνίεζε ηνπ θάδνπ ή θεληξηθφ ζχζηεκα πέδεζεο, πνπ 

ζα επελεξγεί ζηνπο δχν εκπξφο, θαηά κήθνο ηνπ θάδνπ ηξνρνχο θαη 

ζα ρεηξίδεηαη κε πνδνκνριφ, ε δε θιεηδαξηά, καδί κε ην θιεηδί ηεο, λα 

είλαη κεηαιιηθή, θαηά DIN 22.417 ή ηζνδχλακν, θαη λα βξίζθεηαη, 

ζηελ εκπξφο δεμηά πιεπξά ηνπ θάδνπ ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840 

 
ΝΑΙ 

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα κεραληθή 

απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

 
ΝΑΙ 

2.7 Να ππάξρνπλ επαλάγλσζηα πάλσ ζηνπο ηξνρνχο ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπο 

 
ΝΑΙ 

3. Καπάθη Κάδνπ  

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή δηπιφ 

ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα (λα 

γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

 
ΝΑΙ 

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα νιηζζαίλνπλ 

ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα κεγαιχηεξε αληνρή 

 
ΝΑΙ 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο 

πνιπαηζπιέλην 

 
ΝΑΙ 

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα  
>= 2 



 

 

    

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή ζε πγξά 

θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, 

βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο 

θαηαζθεπήο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 
ΝΑΙ 

3.6 Η ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 

πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ 

παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ 

 
ΝΑΙ 

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν άλνηγκα θαη 

θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη απιφ, δίρσο λα απαηηείηαη 

άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο δχλακεο 

 
ΝΑΙ 

3.8 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ κεληεζέδσλ ζχλδεζεο 

ηνπ ζθέπαζηξνπ/ θαπαθηνχ κε ην θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

3.9 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε ρξψκα 

πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

 
ΝΑΙ 

3.10 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα 

έρεη επηηεπρζεί ζηελ α' χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

 
ΝΑΙ 

3.11 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο θαη γηα λα κελ 

εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή έληνκα 

 
ΝΑΙ 

3.12 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα ζηνηρεία 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο θαηαζθεπήο 

 
ΝΑΙ 

4. Πηζηνπνηεηηθά  

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή 

ζε επίζεκε κεηάθξαζε απηήο 

 
ΝΑΙ 

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη αλ ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη 

φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο 

ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά 

ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ 

 
ΝΑΙ 

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ 

ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάδνπ (ελδεηθηηθά, 

κε πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή δηαδηθαζία εληφο 

ηνπ ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο 

ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε 

κε πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο. 

 
ΝΑΙ 

4.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ φηη νη θάδνη είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ θαλνληζκφ 

πξνζηαζίαο ζνξχβνπ ΔΚ/2000/14 

 
ΝΑΙ 

4.1.4 Να δνζνχλ ηπρφλ επηπιένλ πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ θάδσλ πέξα ησλ αλσηέξσ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο 

EN840 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

5. Βάξε  



 

 

    

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (kg)  
<= 70 

5.2 Ωθέιηκν θνξηίν θάδνπ (kg)  
>= 440 

6. Γείγκα  

6.1 Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα 

φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο 

θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ 

Αγνξαζηή, εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη 

δηαγσληδφκελνη λα επηδείμνπλ δείγκα ησλ πξνζθεξνκέλσλ θάδσλ 

 
ΝΑΙ 

7. Δγγχεζε  

7.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη 

ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ 

θάδσλ): 

 
ΝΑΙ 

7.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (ε εγγχεζε λα 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε 

εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 

επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε 

νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ 

ρεηξηζκφ) (έηε) 

 
>= 2 

7.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα απνθαζίζηαληαη ζηελ 

έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε θεληξηθφ 

ζπλεξγείν ηνπ Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ 

ηνλ Πξνκεζεπηή 

 
ΝΑΙ 

7.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο δειψζεηο ή 

βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ Πξνκεζεπηή) θαη 

δηάξθεηα πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο ηελ 

πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε δήισζε απφ 

ηνλ Πξνκεζεπηή) (έηε) 

 
>= 10 

7.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά 

αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε / βεβαίσζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) 

 
<= 10 εκέξεο 

7.1.5 Η αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο 

θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ λα γίλεηαη ην πνιχ εληφο 

πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί 

βιάβεο 

 
ΝΑΙ 

7.1.6 Η δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε 

θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα 

επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 

 
ΝΑΙ 

7.2 Κάζε παξηίδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα εηθνλνγξαθεκέλν, ην 

δπλαηφλ, ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή. Ο ηηκνθαηάινγνο ζα αλαλεψλεηαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο 

λένπ 

 
ΝΑΙ 



 

 

    

7.3 Να δνζεί έγγξαθε δέζκεπζε έθπησζεο ζηνλ παξαπάλσ 

ηηκνθαηάινγν 

 
>= 25% 

8. Υξφλνο παξάδνζεο  

8.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ (εθηφο θαη εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζηε δηαθήξπμε) (εκέξεο) 

 
<= 90 

8.2 Η ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ 

Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

 
ΝΑΙ 

ΑΡΘΡΟ 2: Πιαζηηθνί θπιηφκελνη θάδνη απνξξηκκάησλ 360  ιίηξσλ.  

 
 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

1.Γεληθέο Απαηηήζεηο  

1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο θαηλνχξγηνη, 

ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ 

δσδεθακήλνπ 

 
ΝΑΙ 

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε 

νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 

 
ΝΑΙ 

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 840:2012 

ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο (ζπκκφξθσζε κε απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ 

θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη 

κεζφδσλ δνθηκήο θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να 

ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε 

 
ΝΑΙ 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο / ππξπνιήζεηο  
ΝΑΙ 

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπ 

 
ΝΑΙ 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά θπιιάδηα/prospectus (φρη 

θσηνηππίεο), ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ 

Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ, 

φπνπ λα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

 
ΝΑΙ 

2. Κάδνο  

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (lt) >= 324 

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη 

εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα 

δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

 
NAI 

2.3 Κπξίσο ψκα  

2.3.1. Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ 

 
NAI 

2.3.2 Να έρεη κνξθή πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή 

ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πιήξε 

θαη εχθνιε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά 

ηελ αλαηξνπή ηνπ απφ ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο 

ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ 

 
NAI 



 

 

    

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ ππεξπςσκέλνπ 

ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ 

θάδσλ 

 
NAI 

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο πξέπεη λα 

ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε 

ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

 
NAI 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο πνηφηεηαο 

πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm (ζψκα) θαη 4 

mm (ππζκέλαο). Να ππνβιεζεί βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή γηα ηα 

πάρε, ηνλ ηχπν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ θαη λα 

δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: φξην 

ζξαχζεο ζε εθειθπζκφ, ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε 

 
NAI 

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/α ηνίρσκα/ηνηρψκαηα θαηάιιεια εληζρπκέλν/α 

θαηά ην κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ 

 
NAI 

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο ηνπ θάδνπ ζε 

πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

(παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα 

αλαθεξζεί ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 
NAI 

2.3.8 Σν ζψκα λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο γσλίεο γηα 

πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε ηνπ (φπσο 

πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη 

αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ 

πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

 
NAI 

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ δέβξαο κήθνπο 40 

cm ζε θάζε γσλία πεξηκεηξηθά ηνπ θάδνπ (έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφο 

ηε λχρηα) 

 
NAI 

2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη νπή 

απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ Φ35 ρηιηνζηψλ, γηα ηελ άλεηε 

εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

2.3.11 Η νπή απνρέηεπζεο, φπνπ πξνζθέξεηαη, λα θιείλεη κε πψκα 

ην νπνίν λα θέξεη πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη 

κε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ 

ππζκέλα, απνηξέπνληαο πγξά απνξξηκκάησλ λα δηαθεχγνπλ ζηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν 

 
NAI 

2.3.12 Ιθαλφο αξηζκφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ 

άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ θάδνπ. Δίλαη επηζπκεηφ λα είλαη 

δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο 

 
>= 2 

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ ζψκαηνο κε βαθή 

ηχπνπ RAL ζε ρξψκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

 
NAI 

2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα 

έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α' χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

 
NAI 

2.3.15 ηελ πξφζνςε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε κελπκάησλ, 

ινγνηχπσλ θαη ζηνηρείσλ ηδηνθηεζίαο επαξθνχο εκβαδνχ 

 
NAI 

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν απηνθφιιεηνπ PVC, ή 

αλάγιπθεο αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο κε 

ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αχμνληα αξηζκφ 

 
NAI 



 

 

    

θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, σθέιηκν θνξηίν 

θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε It θαζψο 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

2.3.17 Να ππάξρεη ζηηβαξφο πνδνκνριφο θαηάιιειεο απφζηαζεο 

απφ ην έδαθνο γηα ην εχθνιν άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ κε ην πφδη 

ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρεξηψλ (είηε ν θάδνο βξίζθεηαη πάλσ, είηε 

θάησ απφ ην πεδνδξφκην) 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

2.3.18 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη ζρεηηθή 

αλαθνξά) 

 
NAI 

2.4 χζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή κε αλπςσηηθφ 

κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο. Δπηζπκεηή ε χπαξμε θαη ζπζηήκαηνο 

ηχπνπ ρεηξνιαβήο 

 
NAI 

2.5 Σξνρνί  

2.5.1 Αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 200 mm  
NAI 

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο (kg)  
>= 100 

2.5.3 Ο άμνλαο έδξαζεο ησλ ηξνρψλ λα είλαη αλνμείδσηνο  
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα κεραληθή 

απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

 
NAI 

2.7 Να ππάξρνπλ πάλσ ζηνπο ηξνρνχο ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπο 

 
NAI 

3. Καπάθη Κάδνπ  

 

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή δηπιφ 

ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα (λα 

γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

 
NAI 

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα νιηζζαίλνπλ 

ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα κεγαιχηεξε αληνρή 

 
NAI 

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο 

πνιπαηζπιέλην 

 
NAI 

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα  
>= 2 

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή ζε πγξά 

θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, 

βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο 

θαηαζθεπήο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

 
NAI 

3.6 Η ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή 

πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ 

παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ 

 
NAI 

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν άλνηγκα θαη 

θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη απιφ, δίρσο λα απαηηείηαη 

άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο δχλακεο 

 
NAI 

3.8 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ κεληεζέδσλ ζχλδεζεο 

ηνπ ζθέπαζηξνπ/ θαπαθηνχ κε ην θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 



 

 

    

3.9 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε ρξψκα 

πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

 
NAI 

3.10 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα 

έρεη επηηεπρζεί ζηελ α' χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

 
NAI 

3.11 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο θαη γηα λα κελ 

εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή έληνκα 

 
NAI 

3.12 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα ζηνηρεία 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο θαηαζθεπήο 

 
NAI 

4. Πηζηνπνηεηηθά  

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν 

νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή 

ζε επίζεκε κεηάθξαζε απηήο 

 
NAI 

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη αλ ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη 

φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο 

ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, φπσο ην κεηαιιηθφ ζψκα, ην θαπάθη θαη 

νη ηξνρνί, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 9001 ή 

ηζνδχλακν απηνχ 

 
NAI 

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ 

ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάδνπ (ελδεηθηηθά 

κε πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή δηαδηθαζία εληφο 

ηνπ ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο 

ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε 

κε πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

 
NAI 

4.1.3 Να δνζνχλ ηπρφλ επηπιένλ πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ θάδσλ πέξα ησλ αλσηέξσ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο 

EN840 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ 

5. Βάξε  

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (kg)  
<= 25 

5.2 Ωθέιηκν θνξηίν θάδνπ (kg)  
>= 135 

6. Γείγκα  

6.1 Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα 

φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο 

θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ 

Αγνξαζηή, εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη 

δηαγσληδφκελνη λα επηδείμνπλ δείγκα ησλ πξνζθεξνκέλσλ θάδσλ 

 
ΝΑΙ 

7. Δγγχεζε - Σερληθή ππνζηήξημε/πληήξεζε  

7.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη παξέρεη 

ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ 

θάδσλ): 

 
 

ΝΑΙ 

7.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (ζε έηε) (ε 

εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε 

εξγνζηαζηαθή εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 

επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε 

 
>= 2 



 

 

    

νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ 

ρεηξηζκφ) 

7.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα απνθαζίζηαληαη ζηελ 

έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε θεληξηθφ 

ζπλεξγείν ηνπ Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ 

ηνλ Πξνκεζεπηή 

 
ΝΑΙ 

7.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο δειψζεηο ή 

βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ Πξνκεζεπηή) θαη 

δηάξθεηα (ζε έηε) πνπ δεζκεχεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο 

ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε δήισζε 

απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) 

 
>= 10 

7.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά 

αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) (ζε 

εκέξεο) 

 
<= 10 

7.1.5 Η αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / απνθαηάζηαζεο 

θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ λα γίλεηαη ην πνιχ εληφο 

πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί 

βιάβεο 

 
ΝΑΙ 

7.1.6 Η δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε 

θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα 

επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ 

 
ΝΑΙ 

7.2 Κάζε παξηίδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα εηθνλνγξαθεκέλν, ην 

δπλαηφλ, ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή. Ο ηηκνθαηάινγνο ζα αλαλεψλεηαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο 

λένπ 

 
ΝΑΙ 

7.3 Να δνζεί έγγξαθε δέζκεπζε έθπησζεο (%) ζηνλ παξαπάλσ 

ηηκνθαηάινγν 

 
>=25 

8. Υξφλνο παξάδνζεο  

8.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ (εθηφο θαη εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζηε δηαθήξπμε) (εκέξεο) 

 
<= 90 

8.2 Η ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ 

Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

 
ΝΑΙ 

 

 

οσθλί, 09 / 02 /2017 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ 

 

 

ΚΟΣΑΝΗ ΔΛΔΝΗ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ  

ΟΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ  

Σ.Τ ΓΗΜΟΤ ΟΤΦΛΙΟΤ  

 

ΓΟΤΡΙΓΗ ΑΘΑΝΑΙΟ  

ΓΡ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ -  

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

 


