
  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
∆ΗΜΟΣ  ∆ΡΑΜΑΣ                                                                    ∆ράµα,      25/06/2018 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Αρ. Πρωτ.: 18615 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Μιλτιάδης Μελιάδης                                              Προς: - Κάθε οικονοµικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350630                                                                                    
Φαξ: 2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/µείο: mmeli@dimosdramas.gr                   
 
                       
   Θέµα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προµήθεια κάδων αστικών 
στερεών αποβλήτων, µε την διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης. 
 
 
     Ο ∆ήµος ∆ράµας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προµήθεια κάδων αστικών στερεών αποβλήτων, 
σύµφωνα µε το Υπηρεσιακό Σηµείωµα µε αριθµ. πρωτ: 16736/08-06-2018 ενώ η δέσµευση της 
πίστωσης έγινε µε την αριθµ. 779/25-06-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.  
 
     Για την κάλυψη των αναγκών σε κάδους αστικών στερεών αποβλήτων 1.100 λίτρων 
 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 24.599,98€ µε το Φ.Π.Α.     
 
     
     Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισµένη  έως και την Τρίτη 
03/07/2018 και ώρα 09:30 πµ, στο Τµήµα Προµηθειών 2ος όροφος γρ.210. Προσφορές που θα 
λαµβάνονται µετά την ανωτέρω προθεσµία θα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ 
όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυµία & λοιπά στοιχεία 
Προς: ∆ήµο ∆ράµας, ∆/νση Οικονοµικών υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την προµήθεια……………………………..  
 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισµού ή όλης της 
ποσότητας, ενώ η προµήθεια θα είναι ολική η τµηµατική ανάλογα µε της ανάγκες της υπηρεσίας. 
 
Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε Απόφαση ∆ηµάρχου. 
 
Εντός του φακέλου οι συµµετέχοντες θα πρέπει να µας δηλώσουν σε Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
Ν.1599/1986, ότι θα µας προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, εφόσον η κατακύρωση θα γίνει 
στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιµής, επί ποινή αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά φυσικά πρόσωπα ιδίως: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Φορολογική ενηµερότητα. 
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα για ασφαλιζόµενο προσωπικό (άρθρο 80 περ.2 του Ν. 4412/2016).    
4. Βεβαίωση ΕΦΚΑ για προµηθευτή, διαχειριστή κ.λ.π. 
5. Εάν ο οικονοµικός φορέας είναι εταιρεία και το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης. 

Επίσης να δηλωθούν σε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986: 
6. Όλοι οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 
7. Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρµόδιας υπηρεσίας και τους 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα.  
 



 
 
8. Εάν ο οικονοµικός φορές τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ‘η 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο καθηµερινά 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες επί της µελέτης - τεχνικές προδιαγραφές στη ∆ιεύθυνση 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, κος Μαυρίδης ∆ηµήτριος, τηλ:2521350664 και επί της διαδικασίας της 
προµήθειας στο γραφείο προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας, καθηµερινά κος Μελιάδης Μιλτιάδης στο 
τηλ. 2521350630. 
  
 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑ∆ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μελέτη 10/2018    
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                «Προµήθεια κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων» 
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &      Προϋπολογισµού : 24.599,98 €  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%))                  
     

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η          Μ ΕΛ Ε Τ Η  

 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) θα είναι πρόσφατης 
κατασκευής, ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής και κατασκευασµένοι σύµφωνα µε τα 
STANDARDS,  ΕΝ 840-2 που αφορά το µέγεθος και τα κατασκευαστικά του στοιχεία, ΕΝ 840-5 
αφορά την λειτουργικότητα τους και τις µεθόδους δοκιµής και ΕΝ 840-6 αφορά την προστασία του 
χρήστη κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους και να είναι ικανοί να δεχθούν Αστικά Στερεά 
Απόβλητα.  
 Λόγω του βάρους των υλικών που θα δέχονται οι κάδοι κατά τη µεταφορά τους και την 
εκκένωση τους, το κυρίως σώµα τους θα είναι ειδικά ενισχυµένο ώστε να αποφεύγεται η 
παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. 
 Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες των κάδων και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα 
στερεωµένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες κατάλληλης διατοµής και αντοχής,  που χρησιµεύουν 
για την ανάρτηση των κάδων από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου 
(βραχίονες).  
 Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο χείλος των κάδων να είναι δυνατή η ανύψωση του και 
µε ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένα. 
 Οι κάδοι επίσης θα φέρουν τις απαραίτητες χειρολαβές, κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης, 
για την εύκολη µετακίνησή τους και την εργονοµική χρήση τους. 
 Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να ανοίγει και µε την βοήθεια ποδοµοχλού 
άνευ χρήσεως χειρών.  
 
2. ΕΙ∆ΙΚΑ 
 Όλα τα πλαστικά τµήµατα των κάδων πρέπει να είναι  µονοµπλόκ (κυρίως σώµα, καπάκι, 
κ.λ.π) και να έχουν κατασκευαστεί µε  συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές 
έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 
     Πρέπει να έχουν 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 σόλα τα σηµεία του κάδου. 
 Οι κάδοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενισχυµένοι µε ελάχιστο πάχος υλικού κυρίως 
σώµατος και καπακιού τα  6 mm (+/- 5%) . 
 Το ωφέλιµο φορτίο των κάδων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 440 kg.  
 
3 ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ)  
 Το κυρίως σώµα των κάδων πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω 
συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που θα διασφαλίζει την πλήρη και εύκολη εκκένωση τους από τα 
Α.Σ.Α., µε ολίσθηση κατά την ανατροπή τους από τον ανυψωτικό µηχανισµό του απορριµµατοφόρου.  
 Λόγω του βάρους των υλικών και των κρούσεων που δέχονται οι κάδοι κατά τη µεταφορά τους 
και την εκκένωσή τους, το κυρίως σώµα και στις τέσσερις πλευρές (τοιχώµατα) του καθώς και 
στις γωνίες του θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένο, ώστε να αποφεύγεται η παραµόρφωση ή 
θραύση του. 
 Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και 
το κλείσιµο του καπακιού των κάδων, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει κατά 
την χύτευση (µονοµπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους ισχυρούς µεντεσέδες µέσω 
των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων των 
διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, 
πρόσθετων προσαρµογών κ.α.  
 Οι µεντεσέδες αυτοί να είναι µήκους τουλάχιστον 15cm (+/- 5%) ο κάθε ένας.  
 
 
 
 



 
4. ΤΡΟΧΟΙ 
 Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέος τύπου από συµπαγές ελαστικό  αρίστης 
κατασκευής και ποιότητας διαµέτρου Φ 200 mm 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 ένσφαιρων τριβέων και 
να 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 µε σπείρωµα για 
την εκροή των υγρών µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται µε ειδικό 
καπάκι και έχει απόλυτη στεγανότητα. 
 
5. ΚΑΠΑΚΙ  
 Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να 
συνδέονται απ’ ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων  µεντεσέδων που θα 
περιλαµβάνονται κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως 
σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. .  Oι 
µεντεσέδες θα είναι  µήκους  τουλάχιστον 15cm (+/- 5%) έτσι ώστε οι δυνάµεις καταπόνησης να 
διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. .    
To καπάκι θα έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήµατα.  Στο 
εµπρόσθιο τµήµα του καπακιού θα υπάρχει χειρολαβή για να είναι ευκολότερο το άνοιγµα του 
καπακιού ακόµη και µε ένα χέρι.  
 Το άνοιγµα του καπακιού πρέπει να γίνεται µε ισχυρό ποδοµοχλό κατασκευασµένο από 
υλικά µε πρόσθετη θερµή επιψευδαργύρωση, έτσι ώστε να προστατεύεται αποτελεσµατικά από την 
διάβρωση. Θα πρέπει στο σηµείο επαφής των µεταλλικών βραχιόνων µε το πλαστικό καπάκι να 
υπάρχει διάταξη (π.χ. ροδάκι, ή ενίσχυση), ώστε το καπάκι να προστατεύεται από την διάτρηση λόγω 
της τριβής και της συνεχούς χρήσης. Ο ποδοµοχλός υποχρεωτικά θα στηρίζεται στις βάσεις των 
τροχών και σε καµία περίπτωση στο σώµα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώµατος. Στον 
ποδοµοχλό θα υπάρχει ειδικό σύστηµα (αµορτισέρ) για ελεγχόµενο κλείσιµο του καπακιού λόγω 
του αυξηµένου βάρους του.  
   
 
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα 
σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και χτένας. 
 Η διαµόρφωση των κάδων θα 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 ∆ιεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του 
πλυντηρίου κάδων. 
 
7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
α) Ο κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον στις δύο εµπρός γωνίες του ανακλαστικά 
σήµατα σύµφωνα µε το ΕΝ12899-1 RA2 για  να είναι ορατός την νύχτα. 
 
β) Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία :  
Την ονοµασία της κατασκευάστριας εταιρίας , το Πρότυπο EN840, τη χώρα κατασκευής, το 
CE, το έτος και τον µήνα παραγωγής, τη σήµανση ελεγµένου/πιστοποιηµένου προϊόντος  
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ840 και σύµφωνα µε τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ 
GS ,RAL, NF ή ισοδύναµες αυτών), τη σήµανση του κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης,  τη 
στάθµη θορύβου σε (dB), την ονοµαστική χωρητικότητα του κάδου, το µέγιστο συνολικό 
βάρος του κάδου 
 
 
 
 
 
 



 
γ) Οι εβδοµήντα (70) κάδοι θα είναι χρώµατος πρασίνου και  
οι είκοσι (20)  χρώµατος µπλε 
  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
  
Οι προσφέροντες µε την οικονοµική τους προσφορά θα καταθέσουν 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ στην οποία θα δηλώνουν  ότι  : 

1. το χρονικό διάστηµα που δεσµεύεται για την εγγύηση καλής λειτουργίας τους θα είναι 
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και ο χρόνος παράδοσης τους, δεν θα υπερβαίνει τις 
σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, 

 
2. το χρονικό διάστηµα που δεσµεύεται για την προµήθεια των ανταλλακτικών στον ∆ήµο 

θα είναι τουλάχιστον δέκα (10) από τον χρόνο παράδοσης, 
 

3. στην τιµή της προµήθειας των κάδων συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά και παράδοση 
τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο και η εργασία συναρµολόγησης τους,  έτσι 
ώστε να είναι έτοιµοι προς χρήση από την υπηρεσία του ∆ήµου και 

 
4. εφόσον ζητηθεί από τον ∆ήµο δείγµα για εξακρίβωση των τεχνικών προδιαγραφών των 

κάδων, οι προσφέροντες θα προσκοµίσουν δείγµα εντελώς όµοιου κάδου στο 
αµαξοστάσιο του ∆ήµου  εντός πέντε (5) ηµέρες από το αίτηµα της υπηρεσίας  

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  
 ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και ισοδύναµων, χωρών της Ε.Ε κατά ΕΝ 840/2/5/6 από 
 πιστοποιηµένα  κέντρα  ελέγχου για τα υπό προµήθεια είδη, µε τα αναλυτικά τεστ 
 ογκοµέτρησης, ελέγχου και δοκιµών απ’ όπου θα προκύπτουν και τα βασικά 
 αποτελέσµατα από την δοκιµή-έλεγχο των κάδων ,όπως (πχ µετρηµένη 
 χωρητικότητα, διαστάσεις, βάρος κ.α ) µε την απαραίτητη σήµανση επί του κάδου.  
 Το εργοστάσιο παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως  κατασκευαστής του υπό 
 προµήθεια κάδου δεν µπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως  άνω 
πιστοποιητικό. 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ για  : 

• το πάχος υλικού του σώµατος τουλάχιστον έξι (6) mm  και του καπακιού  που πρέπει να 
είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) mm, µε επιτρεπόµενη απόκλιση (+/- 5%),   

• η χωρητικότητα έκαστου κάδου που πρέπει να είναι 1.100 λίτρα µε επιτρεπόµενη 
απόκλιση (+/- 5%) ),  

• το είδος των υλικών και ο τρόπος κατασκευής τους πρέπει να είναι µονοµπλόκ (κυρίως 
σώµα, καπάκι, κ.λ.π) µε  συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους, µε ειδικούς 
σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές 
υλικό,  

 
 Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων κάδων καθώς και η ικανοποίηση των απαιτούµενων τεχνικών 
προδιαγραφών, οι προσφέροντες υποχρεούνται να επισυνάψουν τεχνικά φυλλάδια του 
κατασκευαστή στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 
   
 Τέλος τυχόν ελαττωµατικοί κάδοι, δεν θα παραλαµβάνονται από τον υπηρεσία µας, και θα 
αντικαθίστανται άµεσα από τον προµηθευτή χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου µας.
  
Ο συντάξας        Θεωρήθηκε  
Προϊστάµενος του τµήµατος       
αποκοµιδής απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών Ο ∆/ντής καθαριότητας και ανακύκλωσης 
 
Σταύρος Παπαδόπουλος                ∆ηµήτριος Μαυρίδης 
∆Ε Εργοδηγών      ∆ιπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός µε α΄Β. 
 



 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                     «Προµήθεια  κάδων  
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &                        Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      1.100 λίτρων» 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
1.100 ΛΙΤΡΩΝ           
χρώµατος 
πράσινου  

ΤΕΜ 70 220,43 15.430,10 

2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
1.100 ΛΙΤΡΩΝ           
χρώµατος µπλε 

 

ΤΕΜ 

 

20 

 

220,43 

 

4.408,60 

    ΣΥΝΟΛΟ 19.838,70 

    Φ.Π.Α. 24%   4.761,28 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

24.599,98 

 
 
            ∆ράµα  , 07-06-2018 
 
 
 
   
Ο συντάξας        Θεωρήθηκε  
Προϊστάµενος του τµήµατος       
αποκοµιδής απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών Ο ∆/ντής καθαριότητας και ανακύκλωσης 
 
Σταύρος Παπαδόπουλος                ∆ηµήτριος Μαυρίδης 
∆Ε Εργοδηγών      ∆ιπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός µε α΄Β. 

        

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ                     «Προµήθεια  κάδων  
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &                     Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      1.100 λίτρων» 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
1.100 ΛΙΤΡΩΝ           
χρώµατος 
πράσινου  

ΤΕΜ 70   

2 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ 
1.100 ΛΙΤΡΩΝ           
χρώµατος µπλε 

 

ΤΕΜ 

 

20 
  

    ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α. 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προµηθευτή ή νόµιµου 

                                                      Εκπροσώπου της Εταιρείας 


