
ΣΥΝΤΑΞΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΣΑΚΟΙ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΕΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»    

                                                                  Πάτρα 21-05-2021 

                                                                               Αρ. Πρωτ. 19601 

1. Σακούλες  μαύρες  απορριμμάτων χοντρές    

 Να είναι από  πολυαιθυλένιο καλής  ποιό τητας  και αντοχής   

 Να φέρουν διπλή  ραφή  κό λλησης  για μεγαλύτερη ασφά λεια  

 Να έχουν πάχος  τουλάχιστον 1,5 mm.  

 Να έχουν διαστάσεις  90 X100 

 Να αναλογούν 8 με 10 τεμάχια ανά  κιλό  (περίπου 0,120gr  ανά  τεμάχιο)  

 Να διατίθενται σε συσκευασίες  πλαστικές    των 25 κιλώ ν    

Ετήσια ποσό τητα 5400  κιλά . 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:   5.940    ΕΥΡΩ (1,10 ευρώ   το κιλό  ) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 

2. Σακούλες  μαύρες  απορριμμάτων μεσαίες   

 Να είναι από  πολυαιθυλένιο καλής  ποιό τητας  και αντοχής   

 Να φέρουν διπλή  ραφή  κό λλησης  για μεγαλύτερη ασφά λεια  

 Να έχουν πάχος  τουλάχιστον 1,5 mm.  

 Να έχουν διαστάσεις  90 X70 

 Να αναλογούν 18 με 20 τεμάχια ανά  κιλό  (περίπου 0,050 gr  ανά  τεμάχιο)  

 Να διατίθενται σε συσκευασίες  πλαστικές    των 25 κιλώ ν    

      Ετήσια ποσό τητα 12000  κιλά . 

      Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  13.200  ΕΥΡΩ (1,10 ευρώ   το κιλό  ) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 



 

3. Σακούλες  μαύρες  απορριμμάτων μικρές  

 Να είναι από  πολυαιθυλένιο καλής  ποιό τητας  και αντοχής   

 Να φέρουν διπλή  ραφή  κό λλησης  για μεγαλύτερη ασφά λεια  

 Να έχουν πάχος  τουλάχιστον 1,5 mm.  

 Να έχουν διαστάσεις  55 X55 

 Να αναλογούν 30 με 35 τεμάχια ανά  κιλό  (περίπου 0,026 gr  ανά  τεμάχιο)  

 Να διατίθενται σε συσκευασίες  πλαστικές    των 25 κιλώ ν    

Ετήσια ποσό τητα 3600  κιλά . 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  4.320   ΕΥΡΩ (1,20 ευρώ   το κιλό  ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

4. Σακούλες  κίτρινες   για τη συλλογή  επικίνδυνων αποβλήτων τύπου  ΕΑΑΜ μεγάλες : 

 Να είναι κατασκευασμένες  από  100% πρωτογενές  πολυαιθυλένιο υψηλής  

πυκνό τητας  ή  αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής  πυκνό τητας  ελεύθερο 

εμφανώ ν ελαττωμά των όπως  σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώ μα, εγκλεισμένα 

σκουπίδια κλπ.  

 Να φέρουν διπλή  ραφή  κό λλησης  για μεγαλύτερη ασφά λεια  

 Να έχουν κατά λληλο πάχος  το οποίο προκύπτει από  το υλικό , των αριθμό  των 

τεμαχίων ανά  κιλό  καθώ ς  και τις  εκάστοτε ανά  είδος  διαστάσεις  των σάκων.  

 Να έχουν διαστάσεις  100 X110 

 Να αναλογούν 8 με 10 τεμάχια ανά  κιλό  (περίπου 0,120 gr  ανά  τεμάχιο)  

 Κίτρινου Χρώ ματος , ανθεκτικές  στις  θερμοκρασίες  που αναπτύσσονται κατά  την 

αποστείρωση  

 Να κατατεθούν τα εν ισχύ  πιστοποιητικά  ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του 

εργοστασίου κατασκευής , εγκεκριμένα από  Εθνικό  φορέα διαπίστευσης .  

 Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό  ISO 9001:2015 του εμπόρου / διανομέα, 

εγκεκριμένο από  Εθνικό  φορέα διαπίστευσης .  



 Να προσκομιστούν δείγματα από  κάθε είδος  προσφερόμενου σάκου προκειμένου 

να διαπιστωθεί η ποιό τητα του υλικού  και η απόδοση των τεμαχίων ανά  κιλό . 

 Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές  Προδιαγραφές  των προσφερόμενων ειδώ ν, 

όπου θα αναφέρονται ρητά  ό λες  οι προδιαγραφές  των προσφερόμενων ειδώ ν, 

σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού .  

 Να κατατεθεί η βεβαίωση/πιστοποιητικό  συμμετοχής  της  προσφέρουσας  εταιρείας  

σε συλλογικό  σύστημα ανακύκλωσης  συσκευασιώ ν σύμφωνα με το Ν. 2939/2001. 

Επιπλέον, να κατατεθεί το πιστοποιητικό  εγγραφής  της  προσφέρουσας  εταιρείας  

στο Εθνικό  Μητρώ ο Παραγωγώ ν σύμφωνα με την Απόφαση Αρ.181504 ΦΕΚ 

2454/Β/2016.  

 Να αναγράφουν τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώ ς  Μολυσματικά (ΕΑΑΜ).   

 Να διατίθενται σε συσκευασίες  πλαστικές    των 25 κιλώ ν    

Ετήσια ποσό τητα 3000  κιλά . 

      Προϋπολογισθείσα δαπάνη:    4.200   ΕΥΡΩ (1,40 ευρώ   το κιλό  ) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 

5. Σακούλες  κίτρινες  για τη συλλογή  επικίνδυνων αποβλήτων τύπου  ΕΑΑΜ μεσαίες : 

 Να είναι κατασκευασμένες  από  100% πρωτογενές  πολυαιθυλένιο υψηλής  

πυκνό τητας  ή  αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής  πυκνό τητας  ελεύθερο 

εμφανώ ν ελαττωμά των όπως  σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώ μα, εγκλεισμένα 

σκουπίδια κλπ.  

 Να φέρουν διπλή  ραφή  κό λλησης  για μεγαλύτερη ασφά λεια  

 Να έχουν κατά λληλο πάχος  το οποίο προκύπτει από  το υλικό , των αριθμό  των 

τεμαχίων ανά  κιλό  καθώ ς  και τις  εκάστοτε ανά  είδος  διαστάσεις  των σάκων.  

 Να έχουν διαστάσεις  70 X90 

 Να αναλογούν 15 με 20 τεμάχια ανά  κιλό  (περίπου 0,066 gr  ανά  τεμάχιο)  

 Κίτρινου Χρώ ματος , ανθεκτικές  στις  θερμοκρασίες  που αναπτύσσονται κατά  την 

αποστείρωση  



 Να κατατεθούν τα εν ισχύ  πιστοποιητικά  ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του 

εργοστασίου κατασκευής , εγκεκριμένα από  Εθνικό  φορέα διαπίστευσης .  

 Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό  ISO 9001:2015 του εμπόρου / διανομέα, 

εγκεκριμένο από  Εθνικό  φορέα διαπίστευσης .  

 Να προσκομιστούν δείγματα από  κάθε είδος  προσφερόμενου σάκου προκειμένου 

να διαπιστωθεί η ποιό τητα του υλικού  και η απόδοση των τεμαχίων ανά  κιλό . 

 Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές  Προδιαγραφές  των προσφερόμενων ειδώ ν, 

όπου θα αναφέρονται ρητά  ό λες  οι προδιαγραφές  των προσφερόμενων ειδώ ν, 

σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού .  

 Να κατατεθεί η βεβαίωση/πιστοποιητικό  συμμετοχής  της  προσφέρουσας  εταιρείας  

σε συλλογικό  σύστημα ανακύκλωσης  συσκευασιώ ν σύμφωνα με το Ν. 2939/2001. 

Επιπλέον, να κατατεθεί το πιστοποιητικό  εγγραφής  της  προσφέρουσας  εταιρείας  

στο Εθνικό  Μητρώ ο Παραγωγώ ν σύμφωνα με την Απόφαση Αρ.181504 ΦΕΚ 

2454/Β/2016.  

 Να αναγράφουν τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώ ς  Μολυσματικά (ΕΑΑΜ).   

 Να διατίθενται σε συσκευασίες  πλαστικές    των 25 κιλώ ν    

Ετήσια ποσό τητα 6000  κιλά . 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:    8.400   ΕΥΡΩ (1,40 ευρώ   το κιλό  ) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 

6. Σακούλες  κίτρινες  για τη συλλογή  επικίνδυνων αποβλήτων τύπου  ΕΑΑΜ μικρές : 

 Να είναι κατασκευασμένες  από  100% πρωτογενές  πολυαιθυλένιο υψηλής  

πυκνό τητας  ή  αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής  πυκνό τητας  ελεύθερο 

εμφανώ ν ελαττωμά των όπως  σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώ μα, εγκλεισμένα 

σκουπίδια κλπ.  

 Να φέρουν διπλή  ραφή  κό λλησης  για μεγαλύτερη ασφά λεια  

 Να έχουν κατά λληλο πάχος  το οποίο προκύπτει από  το υλικό , των αριθμό  των 

τεμαχίων ανά  κιλό  καθώ ς  και τις  εκάστοτε ανά  είδος  διαστάσεις  των σάκων.  



 Να έχουν διαστάσεις  55 X55 

 Να αναλογούν 30 με 35 τεμάχια ανά  κιλό  (περίπου 0,030 gr  ανά  τεμάχιο) 

 Να διατίθενται σε συσκευασίες  πλαστικές    των 25 κιλώ ν    

Ετήσια ποσό τητα 1500  κιλά . 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:    2.100   ΕΥΡΩ (1,40 ευρώ   το κιλό  ) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 

7. Σακούλες  κόκκινες  για την χωριστή  συλλογή  των επικίνδυνων αποβλήτων ΜΕΑ 

μεγάλες  : 

 Να είναι κατασκευασμένες  από  100% πρωτογενές  πολυαιθυλένιο υψηλής  

πυκνό τητας  ή  αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής  πυκνό τητας  ελεύθερο 

εμφανώ ν ελαττωμά των όπως  σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώ μα, εγκλεισμένα 

σκουπίδια κλπ.  

 Να φέρουν διπλή  ραφή  κό λλησης  για μεγαλύτερη ασφά λεια  

 Να έχουν κατά λληλο πάχος  το οποίο προκύπτει από  το υλικό  (πλην PVC), των 

αριθμό  των τεμαχίων ανά  κιλό  καθώ ς  και τις  εκάστοτε ανά  είδος  διαστάσεις  των 

σάκων.  

 Να έχουν διαστάσεις  100 X110 

 Να αναλογούν 8 με 10 τεμάχια ανά  κιλό  (περίπου 0,120 gr  ανά  τεμάχιο)  

 Κόκκινου Χρώ ματος , ανθεκτικές  στις  θερμοκρασίες  που αναπτύσσονται κατά  την 

αποτέφρωση 

 Να κατατεθούν τα εν ισχύ  πιστοποιητικά  ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του 

εργοστασίου κατασκευής , εγκεκριμένα από  Εθνικό  φορέα διαπίστευσης .  

 Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό  ISO 9001:2015 του εμπόρου / διανομέα, 

εγκεκριμένο από  Εθνικό  φορέα διαπίστευσης .  

 Να προσκομιστούν δείγματα από  κάθε είδος  προσφερόμενου σάκου προκειμένου 

να διαπιστωθεί η ποιό τητα του υλικού  και η απόδοση των τεμαχίων ανά  κιλό . 



 Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές  Προδιαγραφές  των προσφερόμενων ειδώ ν, 

όπου θα αναφέρονται ρητά  ό λες  οι προδιαγραφές  των προσφερόμενων ειδώ ν, 

σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού .  

 Να κατατεθεί η βεβαίωση/πιστοποιητικό  συμμετοχής  της  προσφέρουσας  εταιρείας  

σε συλλογικό  σύστημα ανακύκλωσης  συσκευασιώ ν σύμφωνα με το Ν. 2939/2001. 

Επιπλέον, να κατατεθεί το πιστοποιητικό  εγγραφής  της  προσφέρουσας  εταιρείας  

στο Εθνικό  Μητρώ ο Παραγωγώ ν σύμφωνα με την Απόφαση Αρ.181504 ΦΕΚ 

2454/Β/2016.  

 Να αναγράφουν τον όρο Μικτά  Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ).   

 Να διατίθενται σε συσκευασίες  πλαστικές    των 25 κιλώ ν   

Ετήσια ποσό τητα 2000  κιλά . 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:   2.800   ΕΥΡΩ (1,40 ευρώ   το κιλό  ) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 

8. Σακούλες  κόκκινες  για την χωριστή  συλλογή  των επικίνδυνων αποβλήτων ΜΕΑ 

μεσαίες  : 

 Να είναι κατασκευασμένες  από  100% πρωτογενές  πολυαιθυλένιο υψηλής  

πυκνό τητας  ή  αναγεννημένο πολυαιθυλένιο υψηλής  πυκνό τητας  ελεύθερο 

εμφανώ ν ελαττωμά των όπως  σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώ μα, εγκλεισμένα 

σκουπίδια κλπ.  

 Να φέρουν διπλή  ραφή  κό λλησης  για μεγαλύτερη ασφά λεια  

 Να έχουν κατά λληλο πάχος  το οποίο προκύπτει από  το υλικό  (πλην PVC), των 

αριθμό  των τεμαχίων ανά  κιλό  καθώ ς  και τις  εκάστοτε ανά  είδος  διαστάσεις  των 

σάκων.  

 Να έχουν διαστάσεις  70 X90 

 Να αναλογούν 15 με 20 τεμάχια ανά  κιλό  (περίπου 0,066 gr  ανά  τεμάχιο)  

 Κόκκινου Χρώ ματος , ανθεκτικές  στις  θερμοκρασίες  που αναπτύσσονται κατά  την 

αποτέφρωση 



 Να κατατεθούν τα εν ισχύ  πιστοποιητικά  ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του 

εργοστασίου κατασκευής , εγκεκριμένα από  Εθνικό  φορέα διαπίστευσης .  

 Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό  ISO 9001:2015 του εμπόρου / διανομέα, 

εγκεκριμένο από  Εθνικό  φορέα διαπίστευσης .  

 Να προσκομιστούν δείγματα από  κάθε είδος  προσφερόμενου σάκου προκειμένου 

να διαπιστωθεί η ποιό τητα του υλικού  και η απόδοση των τεμαχίων ανά  κιλό . 

 Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές  Προδιαγραφές  των προσφερόμενων ειδώ ν, 

όπου θα αναφέρονται ρητά  ό λες  οι προδιαγραφές  των προσφερόμενων ειδώ ν, 

σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού .  

 Να κατατεθεί η βεβαίωση/πιστοποιητικό  συμμετοχής  της  προσφέρουσας  εταιρείας  

σε συλλογικό  σύστημα ανακύκλωσης  συσκευασιώ ν σύμφωνα με το Ν. 2939/2001. 

Επιπλέον, να κατατεθεί το πιστοποιητικό  εγγραφής  της  προσφέρουσας  εταιρείας  

στο Εθνικό  Μητρώ ο Παραγωγώ ν σύμφωνα με την Απόφαση Αρ.181504 ΦΕΚ 

2454/Β/2016.  

 Να αναγράφουν τον όρο Μικτά  Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ).   

 Να διατίθενται σε συσκευασίες  πλαστικές    των 25 κιλώ ν   

Ετήσια ποσό τητα 3500  κιλά . 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 4.900 ΕΥΡΩ (1,40 ευρώ  ανά  τεμάχιο) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 45.860 ΕΥΡΩ 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

1. Γιαννόπουλος  Σπύρος   

 



2. Μαστοροπούλου Μαγδαληνή   

 

3. Μουρίκη Μαρία  

 



 


