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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 165.161,80 €

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-  Τεχνική  Περιγραφή κάδων Δνσης Καθ/τας & Ανακύκλωσης

-  Τεχνικές Προδιαγραφές κάδων Δνσης Καθ/τας & Ανακύκλωσης

-  Προµέτρηση υλικών Δνσης Καθ/τας & Ανακύκλωσης

-  Τεχνική  Περιγραφή κάδων (πλαστικών) Δνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

-  Τεχνικές Προδιαγραφές κάδων (πλαστικών) Δνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

-  Προµέτρηση κάδων (πλαστικών) Δνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

-  Τεχνική  Έκθεση κάδων (κοµποστοποίησης) Δνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

-  Τεχνικές Προδιαγραφές κάδων (κοµποστοποίησης) Δνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

-  Ποσότητες κάδων (κοµποστοποίησης) Δνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

-    Συγγραφή υποχρεώσεων 

-    Πίνακας υλικών 

- Προϋπολογισµός

-    Έντυπο οικονοµικής προσφοράς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1100lt, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240lt ΚΑΙ
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ

ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60lt»

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100lt, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
240lt ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60lt

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  57.207,30 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-Τεχνική Περιγραφή
-Τεχνικές Προδιαγραφές
- Προµέτρηση Υλικών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

1100lt, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240lt ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΩΝ
ΚΑ∆ΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜATΩΝ 60lt»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το  παρόν  Τεύχος  Τεχνικών  Προδιαγραφών  περιλαµβάνει  την  Τεχνική  Περιγραφή,  τις
Τεχνικές Προδιαγραφές και την Προµέτρηση Υλικών, αφορά στην προµήθεια
�µεταλλικών κάδων απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής, χωρητικότητας 1.100 λίτρων

µε πλαστικό καπάκι,
�πλαστικών κάδων απορριµµάτων  µηχανικής αποκοµιδής, χωρητικότητας 1.100 λίτρων  
�πλαστικών κάδων απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής, χωρητικότητας 240 λίτρων
�µεταλλικών  επιδαπέδιων  κυλινδρικών   κάδων  µικροαπορριµµάτων  χωρητικότητας  60
λίτρων

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016)
∆ηµόσιες  Συµβάσεις  Έργων,  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρµογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)  και θα καλύψει  πάγιες ανάγκες  των τµηµάτων Αποκοµιδής
Απορριµµάτων & Ανακυκλώσιµων Υλικών και Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων & Ειδικών
Συνεργείων της  ∆ιεύθυνσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης ∆ήµου Θέρµης για  το  έτος
2018.

Τα είδη που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος,  στα πλαίσια της προαναφερόµενης προµήθειας είναι:
                                     ΟΜΑ∆Α Α: (Κ.Α. 02.20.7135.032)
1 Μεταλλικός  κυλιόµενος  κάδος  απορριµµάτων  µηχανικής

αποκοµιδής,   χωρητικότητας 1.100 λίτρων (1.100lt)  µε πλαστικό
επίπεδο καπάκι διπλού τοιχώµατος και µηχανισµό ποδοµοχλού

Τεµ. 254

                                    ΟΜΑ∆Α Β: (Κ.Α. 02.20.7135.011)
2 Πλαστικός κυλιόµενος κάδος απορριµµάτων µηχανικής αποκοµιδής,

χωρητικότητας 1.100 λίτρων (1.100lt) και µηχανισµό ποδοµοχλού
Τεµ. 252

                                ΟΜΑ∆Α Γ: (Κ.Α. 02.20.7135.011
3 Πλαστικός  κυλιόµενος  κάδος  απορριµµάτων  χωρητικότητας  240

λίτρων (240lt)
Τεµ. 20

                                    ΟΜΑ∆Α ∆: (Κ.Α. 02.20.7135.006)

4
Μεταλλικός  επιδαπέδιος  κυλινδρικός  κάδος  µικροαπορριµµάτων
60 λίτρων (60lt)

Τεµ. 33

Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί  από ιδίους πόρους (Κ.Α.02.20.7135.032,
Κ.Α. 02.20.7135.011 και   Κ.Α.02.20.7135.006) του  προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου
έτους 2018.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικές απαιτήσεις που αφορούν σε όλες τις οµάδες

Οι προς προµήθεια κάδοι θα πρέπει:
1.Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες και να ακολουθούν τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους.
2.Να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και
να δέχονται χωρίς φθορά σκληρόκοκκα  απορρίµµατα.
3.Να είναι καινούργιοι, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους από την ηµεροµηνία
διενέργειας της προµήθειας) και να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης µετά το τέλος της
ωφέλιµης ζωής τους
4.Να παραδίδονται συναρµολογηµένοι, πλήρεις και έτοιµοι προς χρήση
5.Ειδικότερα για τους κάδους των Οµάδων Α, Β, και Γ θα πρέπει οι διαστάσεις τους να είναι
κατάλληλες για µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή απορριµµάτων για  όλους τους
τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων (και πλυντηρίων κάδων)

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οικονοµικοί φορείς θα πρέπει:
•Εφόσον ζητηθεί  από τις Επιτροπές ∆ιαγωνισµών, να προσκοµίσουν, στο χώρο που θα
τους  υποδειχθεί,  δείγµα του  προσφερόµενου  κάδου  (απορριµµάτων  και
µικροαπορριµµάτων),  πλήρως  συναρµολογηµένο,  ώστε  να διαπιστωθεί  η  αντοχή  και  η
συµπεριφορά τους.
•Να είναι σε θέση µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης να παραδώσουν άµεσα είτε
το σύνολο της προµήθειας είτε (εφόσον γίνει τµηµατική παράδοση) τουλάχιστον το 50%
του συνολικού αριθµού των προς προµήθεια κάδων.

Ο ∆ήµος Θέρµης έχει το δικαίωµα:

•Κατά  την  παραλαβή  και  εξέταση  των  δειγµάτων,  όπως  και  κατά  την  παραλαβή  των
κάδων,  να  προβεί  σε  έλεγχο  όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται  στην  µελέτη
περιλαµβανοµένης και της ποιότητας της πρώτης ύλης.

1. Ειδικά χαρακτηριστικά – Περιγραφή ΟΜΑ∆ΑΣ   Α

Είδος µε α/α. 1: Μεταλλικός κυλιόµενος κάδος απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100
λίτρων  µε  πλαστικό  επίπεδο  καπάκι  διπλού  τοιχώµατος  και  µηχανισµό
ποδοµοχλού

1.1. Το κυρίως σώµα (κορµός)

α. Το κυρίως σώµα των κάδων, θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα
άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει  τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα
έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή τους από τα απορρίµµατα -
µε  ολίσθηση  -  κατά  την  ανατροπή  τους  από  τον  µηχανισµό  ανύψωσης.  Θα  είναι
κατασκευασµένο από χαλυβδοέλασµα, µε πρόσθετη θερµή επιψευδαργύρωση κατά DIN
(ΕΝ ISO 1461 ή 50 976)  ενδεικτικού πάχους 1,5 mm για τα πλευρικά τοιχώµατα και 2,0
mm για τον πυθµένα.

β. Οι συγκολλήσεις στα επιµέρους µεταλλικά στοιχεία του κυρίως σώµατος των κάδων, θα
πρέπει να είναι συνεχούς ραφής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά του.

γ. Το χείλος των κάδων, περιµετρικά στο επάνω µέρος, θα πρέπει να φέρει κατάλληλη



διαµόρφωση που να παρεµποδίζει την είσοδο οµβρίων υδάτων στο εσωτερικό των κάδων
και  τη διαφυγή δυσάρεστων οσµών.

δ. Λόγω της µεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται από
υπερφoρτώσεις και µηχανικές καταπονήσεις, το κυρίως σώµα των κάδων θα πρέπει να
διαµορφώνεται  µε  κατάλληλες,  βαθιές  πρεσσαριστές  νευρώσεις  και  εξωτερικά  µε
πρόσθετες  γονατίδες  στα  σηµεία  στρέψεως  και  µεταλλικές  ενισχύσεις  στα  σηµεία
ανάρτησης, για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραµορφώσεων κατά την χρήση
τους.

ε. Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει, απαραιτήτως, να φέρουν στα
πλαϊνά πλευρικά τους τοιχώµατα ισχυρούς µεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα
βαρέως τύπου ενδεικτικών διαστάσεων (διαµέτρου ∅ 40 mm, πάχους 4 mm και µήκους 50
mm) , καθώς και ειδική µπάρα ανάρτησης τύπου κτένας µε διπλό εσωτερικό τοίχωµα κατά
µήκος της εµπρόσθιας πλευράς του κάδου (ΕΝ 840).

στ.  Στην  µια  πλευρά  του  πυθµένα  των  κάδων,  θα  πρέπει  να  προβλέπεται  οπή
αποχέτευσης, µε σωλήνα διαµέτρου  τουλάχιστον  ∅ 60 mm, που θα κλείνει στεγανά µε
πώµα.

ζ. Θα πρέπει, επίσης, για την εύκολη µετακίνησή τους, στο κυρίως σώµα των κάδων να
υπάρχουν εργονοµικά κατανεµηµένες έξι (6) χαλύβδινες, στιβαρής κατασκευής, εύχρηστες
χειρολαβές,  δύο  εκ  των  οποίων  θα  είναι  τοποθετηµένες  στο  µέσον  της  καθ΄  ύψους
διάστασης των πλαϊνών τοιχωµάτων έκαστου κάδου και πλησίον της εµπρόσθιας πλευράς
αυτού. Στις εν λόγω έξι χειρολαβές δεν προσµετρώνται οι χειρολαβές που αναφέρονται
στην επόµενη παράγραφο.

1.2. Το σκέπαστρο (καπάκι) – Μηχανισµός ποδοµοχλού

α. Το καπάκι πρέπει να είναι πλαστικό, από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο,
διπλού τοιχώµατος, ενδεικτικού πάχους 2,5mm τουλάχιστον το καθένα. Θα είναι επίπεδο
και ελαφρώς κεκλιµένο µε κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει προς τα άνω µε τη βοήθεια
δύο χειρολαβών, αλλά και ποδοµοχλού, ο οποίος θα βρίσκεται στην εµπρόσθια πλευρά
του κάδου και στο κάτω µέρος αυτού.
Ο  ποδοµοχλός  θα  είναι  στιβαρής  κατασκευής,  γαλβανισµένος  µε  άριστης  ποιότητας
γαλβάνισµα  και  µε  ενισχυµένα  τα  πλαϊνά  του  τµήµατα  (ράβδοι  ανύψωσης)  που
ανασηκώνουν το καπάκι.
Προς αποφυγή του φαινοµένου κάµψης των ράβδων ανύψωσης, αυτές θα περικλείονται
από  µεταλλική  λάµα  σχήµατος  Π (βλέπε  παρακάτω  εικόνα  1)  προσαρµοσµένη  σε
κατάλληλο ύψος επί του κυρίως σώµατος των κάδων.

Εικόνα 1



Στο σηµείο  επαφής των ράβδων ανύψωσης µε  το  πλαστικό καπάκι  θα παρεµβάλλεται
µεταλλική  λάµα  γαλβανισµένη  σχήµατος  Π (βλέπε  παρακάτω  εικόνα  2),  ενδεικτικών
διαστάσεων 140x25x1,0mm (ελάχιστο µήκος σκελών του Π  5mm). Τυχόν διαφορετική
κατασκευαστική  πρόταση  στο  εν  λόγω  σηµείο  µπορεί  να  γίνει  αποδεκτή  κατά  την
αξιολόγηση,  αναλόγως της λειτουργικότητας (ευκολία ανύψωσης του καπακιού)  και  της
αξιοπιστίας (αποφυγή διάτρησης του καπακιού) της πρότασης.

Εικόνα 2
β.  Ο  τρόπος  κατασκευής  του  καπακιού  θα  πρέπει  να  του  εξασφαλίζει  δυνατότητα
ελαστικής  παραµόρφωσης  και  αντοχή  στις  καιρικές  συνθήκες  και  στην  υπεριώδη
ακτινοβολία.

γ.  Θα πρέπει  να  συνδέεται  στο  κυρίως  σώµα  µε  κατάλληλους,  στιβαρής  κατασκευής,
µεντεσέδες διαµορφωµένους σε δύο χειρολαβές στην άνω, πίσω πλευρά των κάδων. Η
σύνδεση του καπακιού µε το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει επιτευχθεί κατά
τρόπο τέτοιο,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  µέγιστη  δυνατή  προστασία  του  από µηχανικές
καταπονήσεις, έστω κι αν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό.

δ.  Κατά  την  ανατροπή των  κάδων,  για  την  εκκένωσή  τους  στο  απορριµµατοφόρο,  το
άνοιγµα του καπακιού θα επιτυγχάνεται αυτόµατα µε το βάρος του. Το αυτό θα ισχύει και
για την επαναφορά του καπακιού στην αρχική του θέση (κλειστό) µετά την εκκένωση του
κάδου και το κατέβασµά του επί του εδάφους.

ε. Το χρώµα του καπακιού θα πρέπει να είναι σε αποχρώσεις RAL χρώµατος πράσινου.
Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα ο χρωµατισµός της Α΄ ύλης πρέπει να προηγείται της
επεξεργασίας της.

1.3. Τροχοί - Ανάρτηση

Οι κάδοι πρέπει να φέρουν τέσσερις (4) τροχούς, ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και
δύο  συστήµατα  ανάρτησης  για  την  ανύψωση  και  ανατροπή  τους,  από  αντίστοιχους
διεθνών  προδιαγραφών  ανυψωτικούς  µηχανισµούς  απορριµµατοφόρων  οχηµάτων  και
πλυντηρίων κάδων, τύπου περιστροφέα µε πείρους ανάρτησης και τύπου κτένας.
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει:

α. Να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι, αυτοπηδαλιοχούµενοι, µε µεταλλική ζάντα και µε
συµπαγές ελαστικό περίβληµα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαµέτρου 200 mm και
αντοχής φορτίου τουλάχιστον 200 kg ο καθένας.

β.  Να  έχουν  την  δυνατότητα,  εκτός  από  την  οριζόντια  αθόρυβη  περιστροφή,  να
περιστρέφονται και στον κάθετο άξονά τους κατά 360°, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι



και να καθίσταται η µετατόπισή τους εύκολη.

γ.  Να εδράζονται  σε  αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες ανάρτησης και  η
ενσωµάτωσή τους,  να επιτυγχάνεται  µε 4 βίδες και  αντίστοιχα παξιµάδια  ασφαλείας,  ο
καθένας.

δ.  Οι  κονσόλες  ανάρτησης  να  είναι  βαρέως  τύπου,  κατάλληλα  νευρωµένες  από
χαλυβδοέλασµα  πάχους 4  mm,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίζεται  µεγάλη  αντοχή  στα  τυχόν
υπέρβαρα φορτία και τις µηχανικές καταπονήσεις.

ε.  Θα υπάρχει  σύστηµα πέδησης µε  ποδοπεντάλ (τροχοδέτη)  στους  δύο εµπρόσθιους
τροχούς. Κάθε τροχός θα φρενάρει ανεξάρτητα από τον άλλο.

1.4. ∆ιαστάσεις - Χωρητικότητα

α. Οι διαστάσεις των κάδων  θα πρέπει να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ 840 &
DIN).
β.  Το  ωφέλιµο  φορτίο  των  κάδων  χωρητικότητας  1.100  λίτρων  δεν  µπορεί  να  είναι
µικρότερο από 440 κιλά.

1.5. Λοιπά στοιχεία - απαιτήσεις

α. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι καινούργιοι, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους
από  την  ηµεροµηνία  διενέργειας  της  προµήθειας) µεταλλικοί  µε  πλαστικό  καπάκι,
τροχήλατοι,  χωρητικότητας 1.100 λίτρων,  µεγάλης αντοχής,  κατάλληλοι για ασφαλή και
υγιεινή απόθεση οικιακών, βιοτεχνικών και  βιοµηχανικών απορριµµάτων.  Οι  διαστάσεις
τους να είναι κατάλληλες για µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή απορριµµάτων για
όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων (και πλυντηρίων κάδων)

Η  τεχνική  προσφορά  που  θα  υποβληθεί  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να
συνοδεύεται από:

•Πιστοποιητικό  (από  αναγνωρισµένο φορέα  της  ΕΕ ή  ΕΛΟΤ)  συµµόρφωσης  του
κάδου 1100 λίτρων µε τις προδιαγραφές-κανονισµό ΕΝ-840- 2/5/6
•∆ήλωση συµµόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής για όλο τον κάδο, σύµφωνα
µε τις οδηγίες της ΕΕ περί σήµανσης CE για τους κάδους
•Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή των κάδων της διεθνούς
σειράς ISO 9001:2008 ή   ISO 9001:2015

•Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO
14001:2008 ή  ISO 14001:2015

•Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προµηθευτή των κάδων της διεθνούς
σειράς ISO 9001:2008 ή   ISO 9001:2015

β. Οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητες ερυθρόλευκες αντανακλαστικές λωρίδες σε
κάθε γωνία  του  πλευρικού τοιχώµατος  (-4-)  αυτοκόλλητα  και  σήµατα  σύµφωνα µε  τον
Κ.Ο.Κ., έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη διάρκεια της νύχτας προς αποφυγή τροχαίων
ατυχηµάτων.  Η διάσταση των ανακλαστικών αυτοκόλλητων θα είναι  20cm x  50cm.  Το
αυτοκόλλητο θα είναι κατασκευασθεί από πρισµατική ανακλαστική µεµβράνη (engineering
grade)  επώνυµης  εταιρίας  στο  χώρο  των  υλικών  ασφαλείας  και  θα  συµµορφώνεται
πλήρως µε το ευρωπαϊκο πρότυπο ΕΝ 12899.

γ. Στους κάδους θα πρέπει  να υπάρχουν ευανάγνωστα και  αποτυπωµένα µε  ανεξίτηλη



γραφή  χαρακτηριστικά  στοιχεία  ιδιοκτησίας  (∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ),  το  έτος  προµήθειας
(2018) και λοιπές επιγραφές που τυχόν θα ζητηθούν από την αρµόδια για την προµήθεια
υπηρεσία. Επίσης, κάθε κάδος θα φέρει σε ετικέτα αλουµινίου τα κάτωθι πληροφοριακά
στοιχεία τουλάχιστον:

-Το εργοστάσιο κατασκευής.
-Το έτος παραγωγής.
-Σειριακό αριθµό
-Τον τύπο και την χωρητικότητα του κάδου.

-Σήµανση διασφάλισης ποιότητας  (EN-840 2/5/6  & CE)

δ.  Κάθε  εργονοµικά  εξελιγµένη  ή  αισθητική  βελτίωση  (βαφή  κατά  RAL)  στους
προαναφερόµενους κάδους, θα εκτιµηθεί  ιδιαιτέρως και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα
αποκλίνει  από  τα  βασικά  στοιχεία  της  προαναφερόµενης  Τεχνικής  Περιγραφής  &
Προδιαγραφής, που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, σύµφωνα µε Ευρωπαϊκά
πρότυπα εκφρασµένα κατά EN, DΙΝ, κ.λ.π.
Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης µετά το τέλος της ωφέλιµης
ζωής τους.
Θα παραδίδονται συναρµολογηµένοι, πλήρεις και έτοιµοι προς χρήση και θα αποτελούνται
από :
Α. Το κυρίως σώµα (κορµός) για την αποθήκευση των απορριµµάτων
Β. Το κάλυµµα (καπάκι)
Γ. Τον µηχανισµό (ποδοµοχλό) ανοίγµατος του καπακιού µε τα αµορτισέρ
∆.  Τέσσερις  (4)  τροχούς,  ένα  σε  κάθε  γωνία  του  κάδου,  καθώς  και  δύο  συστήµατα
ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών
ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων οχηµάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου
περιστροφέα µε πείρους ανάρτησης και τύπου κτένας.

 Ειδικά χαρακτηριστικά ΟΜΑ∆ΑΣ Β:
 Είδος µε α/α. 2 : Πλαστικός κυλιόµενος κάδος απορριµµάτων µηχανικής 
αποκοµιδής,   χωρητικότητας 1.100 λίτρων (1.100lt) µε µηχανισµό ποδοµοχλού

2.1 Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Οι προς προµήθεια κυλιόµενοι πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων  µηχανικής αποκοµιδής µε 
µηχανισµό ποδοµοχλού, χωρητικότητας 1.100 λίτρων (1.100lt) θα πρέπει:

1. Να είναι απολύτως καινούργιοι, πρόσφατης κατασκευής, (όχι πέραν του έτους από την
ηµεροµηνία  διενέργειας  της  προµήθειας),  πλαστικοί  µε  πλαστικό  καπάκι,  τροχήλατοι,
χωρητικότητας  1.100  λίτρων,  µεγάλης  αντοχής,  κατάλληλοι  για  ασφαλή  και  υγιεινή
απόθεση  οικιακών,  βιοτεχνικών  και  βιοµηχανικών  απορριµµάτων.  Θα  είναι  χρώµατος
σκούρου  πράσινου  ή  άλλου  χρώµατος  επιλογής  της  αρµόδιας  Υπηρεσίας  του  ∆ήµου,
λειτουργικοί και καλαίσθητοι.

2. Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες και να ακολουθούν τα
αναγνωρισµένα πρότυπα που  αφορούν σχήµα,  διαστάσεις  ποιότητα,  αντοχή και  τρόπο
κατασκευής τους.
Πρέπει να είναι κατασκευασµένοι σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 840-2 σε ότι
αφορά το µέγεθος  και  τα κατασκευαστικά στοιχεία  τους,  ΕΝ 840-5 σε ότι  αφορά την
λειτουργικότητά τους καθώς και τις µεθόδους δοκιµής τους και ΕΝ 840-6 σε ότι αφορά την
προστασία του χρήστη κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους (απαιτήσεις υγιεινής και
ασφάλειας) και  να παρέχεται σχετική βεβαίωση. Θα είναι  κατασκευασµένοι από υψηλής
πυκνότητας  πολυαιθυλένιο  (τόσο  το  σώµα όσο  και  το  καπάκι)  και  θα  είναι  ικανοί  να



δέχονται  χωρίς  φθορά  οικιακά,  εµπορικά  και  βιοµηχανικά  απορρίµµατα,  καθώς  και
σκληρόκοκκα  και  ογκώδη  απορρίµµατα  ώστε  να  µην  καταστρέφονται  εύκολα  από
µηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση. Πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής ώστε να
µην καταστρέφονται εύκολα από έντονες µηχανικές καταπονήσεις. Τα µεταλλικά τµήµατα
πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και να έχουν υποστεί κάθε απαραίτητη ειδική κατεργασία
για αντιοξειδωτική προστασία. Όλα τα πλαστικά τµήµατα των κάδων αυτών πρέπει να είναι
µονοµπλόκ  (το  κυρίως  σώµα  συµπεριλαµβανόµενου  του  πυθµένα   και  του  καπακιού,
κ.λ.π),  και  να  έχουν  κατασκευαστεί  µε  συµπαγή  χύτευση  και  ενίσχυση  πλαστικού
(πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION). Το πολυαιθυλένιο θα πρέπει να είναι υψηλού
µοριακού  βάρους,  να  περιέχει  ειδικούς  σταθεροποιητές  έναντι  πολυµερισµού  από
υπέρυθρες ακτίνες (UV) και να είναι πρωτογενές υλικό. Το υλικό εκχυόµενο πρέπει να έχει
οµοιόµορφη  και  οµοιογενή  κατανοµή  σ'  όλα  τα  σηµεία  του  κάδου,  καθώς  και  την
απαραίτητη επιµέρους ελαστικότητα και στιλπνότητα σε όλα τα σηµεία του.
 Ο χρωµατισµός του κάδου (σώµα και καπάκι) να γίνεται κατά την χύτευση του υλικού
(προτού επεξεργαστεί η πρώτη ύλη), µε βάση τις διεθνείς προδιαγραφές χρωµατολογίου
της RAL.
Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης µετά το τέλος της ωφέλιµης
ζωής τους.
Θα παραδίδονται συναρµολογηµένοι, πλήρεις και έτοιµοι προς χρήση και θα αποτελούνται
από :
Α. Το κυρίως σώµα (κορµός) για την αποθήκευση των απορριµµάτων
Β. Το κάλυµµα (καπάκι)
Γ. Τον µηχανισµό (ποδοµοχλό) ανοίγµατος του καπακιού µε τα αµορτισέρ
∆.  Τέσσερις  (4)  τροχούς,  ένα  σε  κάθε  γωνία  του  κάδου,  καθώς  και  δύο  συστήµατα
ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών
ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων οχηµάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου
περιστροφέα µε πείρους ανάρτησης και τύπου κτένας.

2.2 Κύριο σώµα
Η χωρητικότητα των προς προµήθεια κάδων να είναι 1.100 λίτρα.
Το σώµα των κάδων θα είναι ανθεκτικής κατασκευής και να µην καταστρέφεται εύκολα
από µηχανικές καταπονήσεις. Επίσης θα πρέπει να δέχεται χωρίς φθορά σκληρόκοκκα και
ογκώδη απορρίµµατα.
Οι κάδοι θα είναι αβλαβείς προς το περιβάλλον, θα έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στην
διάβρωση, στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, κλιµατολογικές µεταβολές
(και µάλιστα απότοµες), στις υπέρυθρες και υπεριώδεις ακτινοβολίες σε οξέα και χηµικές
ουσίες.
Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή
απορριµµάτων για όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων (και πλυντηρίων
κάδων). Συγκεκριµένα, οι κάδοι χωρητικότητας 1.100 λίτρων, να έχουν µήκος έως 1,40 m,
πλάτος (βάθος) έως 1,10 m περίπου και ύψος  έως 1,40 m µαζί µε τους τροχούς. Το βάρος
των κάδων πρέπει να είναι 50-65 Kg περίπου, µε ικανό πάχος σώµατος (τουλάχιστον 4
mm) και πυθµένα (τουλάχιστον 4 mm) για να είναι σε θέση να φέρουν ωφέλιµο φορτίο
τουλάχιστον 440 Kg .
Οι  κάδοι  να έχουν τέτοιο σχήµα, µε στρογγυλεµένες γωνίες,  ώστε να διευκολύνεται η
εκκένωση των απορριµµάτων και η πλύση τους. Λόγω του βάρους των απορριµµάτων που
δέχονται οι κάδοι και λόγω των διαστάσεων αυτών, αλλά και των καταπονήσεων που αυτοί
δέχονται, κατά την µεταφορά τους και την εκκένωση τους, για την εξασφάλιση µεγάλης
αντοχής σε τυχόν εσωτερικές ή εξωτερικές πιέσεις αντίστοιχα, τα πλευρικά τοιχώµατα των
κάδων, το κυρίως σώµα τους και το καπάκι τους, να είναι  ειδικά ενισχυµένα, ώστε να



αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά τη χρήση τους. Επιπλέον θα πρέπει
να είναι ανθεκτικοί σε χτυπήµατα και πτώσεις.
Στον  πυθµένα  των  κάδων  θα  πρέπει  να  προβλέπεται  οπή  αποχέτευσης,  διαµέτρου
τουλάχιστον 40 mm, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιµο των κάδων. Η οπή
αποχέτευσης να κλείνει µε πώµα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο ώστε να
έχει απόλυτη στεγανότητα.
Το κυρίως σώµα θα έχει κωνική µορφή (σχήµα κόλουρης πυραµίδας), µε προς τα άνω
συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι
τυχόν  ανατροπής  τους,  καθώς  και  την  πλήρη  και  εύκολη  εκκένωσή  τους  από  τα
απορρίµµατα, µε ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τον µηχανισµό ανύψωσης. Θα
υπάρχει πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωµένου χείλους, για την αποφυγή
εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων.  Για την ανύψωση και ανατροπή τους από
τον ανυψωτικό µηχανισµό των απορριµµατοφόρων, οι κάδοι, θα πρέπει να φέρουν, στα
πλευρικά τοιχώµατα ισχυρές υποδοχές µε συµµετρικούς κυλινδροειδείς σωλήνες (πείρους)
ανάρτησης ενισχυµένους. Οι πείροι θα έχουν επαρκή και µεγάλη διατοµή βάση στήριξης
(για την µείωση των τάσεων κατά την εκφόρτωση των κάδων από απορριµµατοφόρο /
πλυντήριο κάδων.
Το  σώµα  του  κάδου  θα  φέρει  τις  απαραίτητες  χειρολαβές  κατάλληλης  διατοµής  και
ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του (τουλάχιστον 4
τεµ.). Οι 2 χειρολαβές θα είναι, οπωσδήποτε, στα πλαϊνά, για λειτουργικούς λόγους. .
Επίσης,  ο  κάδος  να  φέρει  στιβαρό  ποδοµοχλό  (θα  είναι  γαλβανισµένος  εν  ψυχρώ για
µακροχρόνια αντοχή) ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το
εύκολο  άνοιγµα του καπακιού  µε  το πόδι  χωρίς  την  παρεµβολή χεριών (είτε  ο  κάδος
βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόµιο).
Οι  κάδοι  θα  είναι  ειδικά  σχεδιασµένοι  για  εκκένωση  από  όλους  τους  σύγχρονους
ανυψωτικούς µηχανισµούς ειδικών οχηµάτων, συµβατούς µε  συστήµατα ανύψωσης DIN -
AFNOR  -  OCHSNER  (απορριµµατοφόρων  οχηµάτων,  και  πλυντηρίων  κάδων,  τύπου
περιστροφέα και τύπου κτένας κλπ) και να πλένονται αυτοµάτως από τα ειδικά οχήµατα
πλύσεως κάδων, που κυκλοφορούν στην Ελληνική και ∆ιεθνή αγορά.

2.3 Ανάρτηση κάδου
Ο κάδος να έχει σύστηµα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή µε ανυψωτικό µηχανισµό
τύπου χτένας (DIN 30700), τύπου βραχιόνων (περιστροφέα) και τύπου χειρολαβής.
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες των κάδων και στο κέντρο τους (µεταξύ της µπροστινής &
πίσω  επιφάνειας  του  κάδου)  να  είναι  ακλόνητα  στερεωµένοι  2  κυλινδροειδείς  πείροι
(µεγάλης αντοχής), που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον µηχανισµό
εκκένωσης κάδων του απορριµµατοφόρου και  Έκαστος πείρος να είναι  κατάλληλος για
ανύψωση και περιστροφή φορτίου τουλάχιστον 440 Kg. Οι πείροι ανάρτησης θα πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα αντικατάστασης.

2.4 Τροχοί
Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει τέσσερις (4) αθόρυβους τροχούς, βαρέως τύπου (µε αντοχή
φορτίου, ο καθένας τουλάχιστον 200 Kg), από συµπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής και
ποιότητας, διαµέτρου Φ200 mm µε δυνατότητα περιστροφής περί κατακόρυφο άξονα κατά
360°, ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος και να καθίσταται εύκολη η χρησιµοποίησή του, από
το προσωπικό συλλογής, ακόµη κι αν χρειασθεί να µετακινηθεί σε στενούς δρόµους. Ο
κάθε τροχός του κάδου να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες
ανάρτησης και η έδραση να είναι σε ενισχυµένο σηµείο σύνδεσης.  Να υπάρχει ποδόφρενο
στους  δυο  µπροστινούς  τροχούς  για  την  εύκολη  ακινητοποίηση  του  κάδου  (µε  απλό
πάτηµα µε το πόδι).



Επίσης, να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού
οίκου τους.

2.5 Καπάκι κάδου
Το  καπάκι  να  είναι  επίπεδο,  εύχρηστο,  πλαστικό,  ελαφρώς  κεκλιµένο  και  ελαφρύ,  να
ανοίγει  και  να  κλείνει  εύκολα  για  την  τοποθέτηση  των  απορριµµάτων,  να  έχει  ειδικά
ενισχυµένη  κατασκευή,  καταλλήλου  πάχους  για  να  αντέχει  σε  καταπονήσεις  και
χτυπήµατα.
Το καπάκι πρέπει να συνδέεται µε το κυρίως σώµα σταθερά µε ειδικούς “πείρους”, να
ανοίγει  και  να  κλείνει  εύκολα  για  τη  τοποθέτηση  των  απορριµµάτων,  ενώ  κατά  την
ανύψωση του κάδου για εκκένωση να ανοίγει αυτόµατα. Η σύνδεση του καπακιού µε το
κυρίως σώµα θα πρέπει να διασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές
καταπονήσεις έστω και αν αυτό παραµένει τελείως ανοιχτό.
Επιπρόσθετα, το καπάκι θα πρέπει να κλείνει ερµητικά προς αποφυγή διαρροής οσµών στο
περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να µην εισέρχονται τα νερά της
βροχής, έντοµα ή τρωκτικά.
Θα διαθέτει τουλάχιστον δύο εργονοµικές χειρολαβές (για εύκολο άνοιγµα) και το άνοιγµα
θα γίνεται χωρίς να χρειάζεται µεγάλη δύναµη.
Επίσης, στην τιµή θα περιλαµβάνεται και η τοποθέτηση ολοκληρωµένου µηχανισµού για το
άνοιγµα του καπακιού, που θα γίνεται µε την βοήθεια ποδοµοχλού (ικανού µήκους και
κατάλληλης απόστασης από το έδαφος) για το εύκολο άνοιγµα του καπακιού µε το πόδι
χωρίς την παρεµβολή χεριών (είτε ο κάδος βρίσκεται πάνω, είτε κάτω από το πεζοδρόµιο).
Ο ποδοµοχλός θα είναι  στιβαρής κατασκευής,  θα είναι  γαλβανισµένος για µακροχρόνια
αντοχή στην οξείδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώµα του
κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώµατος. Θα υπάρχει ειδικό σύστηµα (αµορτισέρ) στον
ποδοµοχλό, για το ελεγχόµενο κλείσιµο του καπακιού του κάδου λόγω του αυξηµένου
βάρους του. Στο σηµείο επαφής των βραχιόνων µε το πλαστικό καπάκι πρέπει να υπάρχει
διάταξη  προστασίας  από  διάτρηση  που  µπορεί  να  υποστεί  λόγω  της  τριβής  που
αναπτύσσεται από τη συνεχή χρήση.
Το καπάκι να ανοίγει κατά την ανατροπή του κάδου µε την επενέργεια της βαρύτητας
ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και γρήγορη εκκένωση του κάδου.
Το ύψος και οι διαστάσεις των κάδων θα συµµορφώνονται µε τα δεδοµένα των προτύπων 
ΕΝ 840.

2.6. Λοιπά στοιχεία - απαιτήσεις:
 Οι κάδοι της οµάδας Β θα πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητες ερυθρόλευκες 
αντανακλαστικές λωρίδες σε κάθε γωνία του πλευρικού τοιχώµατος ( 4 ) αυτοκόλλητα και 
σήµατα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη διάρκεια της νύχτας 
προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων. Η διάσταση των ανακλαστικών αυτοκόλλητων θα 
είναι 20cm x 40cm. Το αυτοκόλλητο θα εχει κατασκευασθεί από πρισµατική ανακλαστική 
µεµβράνη (engineering grade 1 ή 2) επώνυµης εταιρίας στο χώρο των υλικών ασφαλείας 
και θα συµµορφώνεται πλήρως µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12899.  

∆είγµα των ανακλαστικών λωρίδων µπορεί να δοθεί από την υπηρεσία  στον ανάδοχο.

Στους  κάδους  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  ευανάγνωστα  και  αποτυπωµένα  µε  ανεξίτηλη
γραφή  χαρακτηριστικά  στοιχεία  ιδιοκτησίας  (∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ),  το  έτος  προµήθειας
(2018) και λοιπές επιγραφές που τυχόν θα ζητηθούν από την αρµόδια για την προµήθεια
υπηρεσία. Επίσης, κάθε κάδος θα φέρει σε ετικέτα αλουµινίου τα κάτωθι πληροφοριακά
στοιχεία τουλάχιστον:

-Το εργοστάσιο κατασκευής.



-Το έτος παραγωγής.
-Σειριακό αριθµό

-Τον τύπο και την χωρητικότητα του κάδου.
-Σήµανση διασφάλισης ποιότητας  (EN-840 2/5/6  & CE)

Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα κατά την παραλαβή και εξέταση των δειγµάτων, όπως και κατά 
την παραλαβή των κάδων και ανταλλακτικών της παραγγελίας, να προβεί σε έλεγχο όλων 
των προδιαγραφών που αναφέρονται στην µελέτη περιλαµβανοµένης και της ποιότητας 
της πρώτης ύλης.

 Θα είναι χρώµατος  σκούρου πράσινου, θα φέρουν ποδοµοχλό, ώστε να αποφεύγεται η
χρήση των χεριών για το άνοιγµα του καπακιού.

Η  τεχνική  προσφορά  που  θα  υποβληθεί  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να
συνοδεύεται από:

•Πιστοποιητικό  (από  αναγνωρισµένο φορέα  της  ΕΕ ή  ΕΛΟΤ)  συµµόρφωσης  του
κάδου 1100 λίτρων µε τις προδιαγραφές-κανονισµό ΕΝ-840- 2/5/6
•∆ήλωση συµµόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής για όλο τον κάδο, σύµφωνα
µε τις οδηγίες της ΕΕ περί σήµανσης CE για τους κάδους
•Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή των κάδων της διεθνούς
σειράς ISO 9001:2008 ή   ISO 9001:2015

•Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO
14001:2008 ή  ISO 14001:2015

•Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προµηθευτή των κάδων της διεθνούς
σειράς ISO 9001:2008 ή   ISO 9001:2015

Ειδικά χαρακτηριστικά ΟΜΑ∆ΑΣ Γ:
Είδος µε α/α. 3 : Πλαστικός κάδος απορριµµάτων χωρητικότητας  240  λίτρων

3.1 Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Οι  κάδοι  θα  πρέπει  να  έχουν  µονοµπλόκ  χύτευση,  µε  έκχυση  πλαστικού  υπό  πίεση
INJECTION,  από   πρωτογενές  πολυαιθυλένιο  υψηλού  µοριακού  βάρους  µε  ειδικούς
σταθεροποιητές  έναντι  πολυµερισµού  από  υπέρυθρες  ακτίνες,  που  να  διασφαλίζει
οµοιόµορφη κατανοµή ιδιοτήτων σε όλα τα σηµεία του κάδου.  Μετά το πέρας της ζωής
τους οι κάδοι θα µπορούν να ανακυκλωθούν εξ’ ολοκλήρου.  Απαραιτήτως θα πρέπει να
φέρουν  ανάγλυφα  κατά  την  χύτευση,  στο  σκέπαστρο  (καπάκι),  το  λογότυπο  του
εργοστασίου κατασκευής, και στο σώµα µε αυτοκόλλητο το λογότυπο του ∆ήµου. O προς
προµήθεια πλαστικός κάδος θα πρέπει:

1. Να  είναι  πρόσφατης,  όχι  πέραν  του  έτους  κατασκευής,  πλαστικοί  τροχήλατοι
χωρητικότητας 240 λίτρων, µεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση
οικιακών, και εµπορικών απορριµµάτων. Να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές
καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη
απορρίµµατα.
2. Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, να ακολουθούν τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, και να
ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρµα ΕΝ 840- 1/5/6.
3. Να είναι αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χηµικές ουσίες.
4. Να διασφαλίζουν µε τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώµατα και  αντοχή, σε



ακραίες καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία.
5.  Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο πράσινος χρωµατισµός τους, να έχει επιτευχθεί
στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.
6. Να φέρουν 2 τροχούς, στο πίσω κάτω µέρος του κυρίως σώµατός τους, καθώς και ένα
σύστηµα  ανάρτησης  για  την  ανύψωσή  και  ανατροπή  τους,  από  αντίστοιχους  διεθνών
προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων οχηµάτων, και πλυντηρίων
κάδων, τύπου κτένας.
7. Να έχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία όλα τα µεταλλικά τµήµατα.
8. Οι  κάδοι  θα   πρέπει  να   είναι  απολύτως  συµβατοί  και  συνεργαζόµενοι  µε   τους
υδραυλικούς µηχανισµούς ανύψωσης και εκκένωσης τύπου χτένας  που χρησιµοποιούν τα
απορριµµατοφόρα καθώς και τα οχήµατα  πλύσης κάδων του ∆ήµου.

3.2 Το κυρίως σώµα (κορµός)
1. Το κυρίως σώµα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα
άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει την µέγιστη δυνατή σταθερότητα,
έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή του από τα απορρίµµατα, µε
ολίσθηση, κατά την στρέψη του από τον µηχανισµό ανύψωσης.

2.  Το  χείλος  των  κάδων  περιµετρικά  στο  επάνω  µέρος,  θα  πρέπει  να  τερµατίζει  σε
κατάλληλα  διαµορφωµένο  κατά  την  χύτευση,  περιφερειακό  πλαίσιο  σχήµατος  "Π", µε
πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων
και την διαφυγή δυσάρεστων οσµών.

3. Για  την  ανύψωση  και  ανατροπή,  στους  κάδους  απαραιτήτως,  θα  πρέπει  να  έχει
προβλεφθεί κατά την χύτευση, ειδική υποδοχή σχήµατος κτένας µε νευρώσεις, κατά το
µήκος της εµπρός πλευράς του κάδου, σύµφωνα µε τα κατά ΕN 840-1/5/6 προβλεπόµενα.
4. το πάχος του υλικού του σώµατος θα πρέπει να είναι σε όλα τα σηµεία τουλάχιστον 4
mm

3.3 Το καπάκι (σκέπαστρο)
1. Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιµένο. Θα φέρει κατάλληλες
νευρώσεις και θα ανοίγει προς τα επάνω µε την βοήθεια χειρολαβής.

2. Θα συνδέεται µε το κυρίως σώµα, µέσω κατάλληλων πείρων στην επάνω πίσω πλευρά
των κάδων. Στο πίσω µέρος – επιθυµητό είναι  – να σχηµατίζονται  δύο χειρολαβές για
εύκολο χειρισµό του κάδου, µε διάµετρο χειρολαβής επαρκή -  τουλάχιστον 25 mm. Το
καπάκι   στο επάνω µέρος του, θα φέρει δύο χειρολαβές τοποθετηµένες εργονοµικά, ώστε
να διευκολύνεται  το άνοιγµα  του µε το χέρι για  την τοποθέτηση των απορριµµάτων και θα
πρέπει να ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω.

3. Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων, θα έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις,
έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό.

4. Κατά  την  ανατροπή των  κάδων,  για  την  εκκένωσή  τους  στο  απορριµµατοφόρο,  το
άνοιγµα  του  καπακιού,  θα  επιτυγχάνεται  αυτόµατα,  µε  το  βάρος  του  και  κατά  την
επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.

3.4 Τροχοί - Ανάρτηση
Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει:
1. Να είναι βαρέως τύπου, διαµέτρου 200 mm και ικανής αντοχής φορτίου.



2. Να φέρουν, πλαστική ζάντα και συµπαγές ελαστικό περίβληµα, για την αθόρυβη κύλιση
των κάδων.
 
3. Να ασφαλίζουν και να περιστρέφονται σε σταθερό άξονα, από επεξεργασµένο και µη
οξειδούµενο ατσάλι.
 
3.5 ∆ιαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη

1. Οι διαστάσεις συσχετιζόµενες µε την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-1/5/6. Το χρώµα του κάδου θα είναι πράσινο.

2. Ο κάδος θα είναι ιδιαίτερα ενισχυµένος από υλικού ικανού πάχους. Το βάρος του θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 κιλά (ανεκτή απόκλιση: - 5%).
 
3. To ωφέλιµο φορτίο των κάδων δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 95 κιλά.

3.6. Άλλα στοιχεία
 Οι  κάδοι  της  οµάδας  Γ   θα  πρέπει  να  φέρουν  αυτοκόλλητες  ερυθρόλευκες
αντανακλαστικές  λωρίδες  στις  δύο  εµπρόσθιες  γωνίες   (  2  )  αυτοκόλλητα  και  σήµατα
σύµφωνα µε  τον Κ.Ο.Κ.,  έτσι  ώστε  να είναι  ορατοί  κατά τη  διάρκεια  της νύχτας προς
αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων (για τους κάδους της  οµάδας Γ, γίνονται αποδεκτές και
δύο απλά αυτοκόλλητα τύπου “ζέβρας”,  κόκκινου άσπρου χρώµατος).  Η διάσταση των
ανακλαστικών αυτοκόλλητων θα είναι 20cm x 40cm.

 Στους  κάδους  θα  πρέπει  να  υπάρχουν ευανάγνωστα  και  αποτυπωµένα  µε  ανεξίτηλη
γραφή  χαρακτηριστικά  στοιχεία  ιδιοκτησίας  (∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ),  το  έτος  προµήθειας
(2018) και λοιπές επιγραφές που τυχόν θα ζητηθούν από την αρµόδια για την προµήθεια
υπηρεσία. Επίσης, κάθε κάδος θα είναι χρώµατος  σκούρου πράσινου και θα φέρει σε
ετικέτα αλουµινίου τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία τουλάχιστον:
-Το εργοστάσιο κατασκευής.
-Το έτος παραγωγής.
-Σειριακό αριθµό
-Τον τύπο και την χωρητικότητα του κάδου.
-Σήµανση διασφάλισης ποιότητας  (EN-840 1/5/6  & CE)

Η  τεχνική  προσφορά  που  θα  υποβληθεί  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να
συνοδεύεται από:

•Πιστοποιητικό  (από  αναγνωρισµένο φορέα  της  ΕΕ ή  ΕΛΟΤ)  συµµόρφωσης  του
κάδου 240 λίτρων µε τις προδιαγραφές-κανονισµό ΕΝ-840- 2/5/6
•∆ήλωση συµµόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής για όλο τον κάδο, σύµφωνα
µε τις οδηγίες της ΕΕ περί σήµανσης CE για τους κάδους
•Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή των κάδων της διεθνούς
σειράς ISO 9001:2008 ή   ISO 9001:2015

•Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO
14001:2008 ή  ISO 14001:2015

•Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προµηθευτή των κάδων της διεθνούς
σειράς ISO 9001:2008 ή   ISO 9001:2015



4. Γενικά χαρακτηριστικά – Περιγραφή ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆

Είδος µε α/α. 4: Μεταλλικός κυλινδρικός κάδος µικροαπορριµµάτων 60 λίτρων

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή

Μεταλλικός  επιδαπέδιος  κυλινδρικός  κάδος  µικροαπορριµµάτων  60  λίτρων,
κατασκευασµένος  από  γαλβανισµένη  λαµαρίνα  2  mm  περίπου,  ο  οποίος  αφού
διαµορφωθεί κατάλληλα συγκολλείται µε αφανή συρραφή για µεγαλύτερη σταθερότητα και
αντοχή. Ο µικροκάδος θα συγκρατείται στην κατακόρυφη θέση µε µηχανισµό κλειδαριάς µε
τριγωνική  κλειδαριά  (κατά  πρότυπο  DIN  22417)  για  να  µην  αιωρείται.  Ο  µηχανισµός
κλείδωσης απελευθερώνει τον κάδο µε ειδικό κλειδί προκειµένου να γίνει η ανατροπή του
κάδου κατά την εκκένωση των απορριµµάτων. Η εκκένωση του µικροκάδου θα γίνεται µε
την περιστροφή του (κατά 180ο)  για εύκολο άδειασµα ενώ θα συγκολλείται  στα σηµεία
στήριξης-περιστροφής  λάµα 1,5Χ40 χιλιοστών για εύκολη περιστροφή. Απαραίτητο να
φέρει σειρά από οπές για την απορροή υγρών (στον κύλινδρο και στη βάση του), από
απορρίµµατα  και  όµβρια  ύδατα.  Το  χρώµα  του  κάδου  θα  είναι  RAL,  θα  βάφεται
ηλεκτροστατικά  µε  πούδρα  πολυεστέρα  (RAL  POLYESTER  POWDER)  στο  χρώµα
επιθυµίας του δήµου,  για  αντιδιαβρωτική προστασία  και  αισθητικά λεία  και  θα  έχει  µη
αναφλέξιµες ιδιότητες.

Ο ιστός στήριξης του θα είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινους σωλήνες σε σχήµα (Η),
ενώ η στήριξη του θα γίνεται µε στριφώνια σε βάση από µπετόν ή πλάκες πεζοδροµίου.

∆ιαστάσεις: Ø 340-360 mm (εξωτερικός κύλινδρος),
Η=500-550 mm, ύψος κυλίνδρου,
Η=970-1000mm, ύψος του ιστού στήριξης και του χείλους του κυλίνδρου,

Οι διαστάσεις για τον προσφερόµενο κάδο, είναι κατ’ εκτίµηση  και όχι περιοριστικές. 
Αναγκαία δε είναι η χωρητικότητα του να είναι 60 λίτρα.

Η  τεχνική  προσφορά  που  θα  υποβληθεί  θα  πρέπει  απαραιτήτως  να
συνοδεύεται από:
•∆ήλωση συµµόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής, σύµφωνα µε τις οδηγίες της
ΕΕ περί σήµανσης CE για τους µικροκάδους
•Πιστοποιητικό διασφάλισης  ποιότητας  του  κατασκευαστή  των  µικροκάδων  της
διεθνούς σειράς ISO 9001:2008 ή   ISO 9001:2015

•Πιστοποιητικό  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  του  κατασκευαστή  των  µικροκάδων
κατά ISO 14001:2008 ή  ISO 14001:2015

•Πιστοποιητικό διασφάλισης  ποιότητας  του  προµηθευτή  των  µικροκάδων  της
διεθνούς σειράς ISO 9001:2008 ή   ISO 9001:2015



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΟΜΑ∆Α Α (Κ.Α.  02.20.7135.032):  Μεταλλικοί  κυλιόµενοι  κάδοι
απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων µε πλαστικό επίπεδο
καπάκι διπλού τοιχώµατος και µηχανισµό ποδοµοχλού

Τεµάχιο 254

2 ΟΜΑ∆Α Β  (Κ.Α.  02.20.7135.011):  Πλαστικοί  κυλιόµενοι  κάδοι
απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων µε πλαστικό επίπεδο
καπάκι διπλού τοιχώµατος και µηχανισµό ποδοµοχλού

Τεµάχιο 252

3 ΟΜΑ∆Α Γ  (Κ.Α.  02.20.7135.011):  Πλαστικός κυλιόµενος κάδος
απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων (240lt)

Τεµάχιο 20

4 ΟΜΑ∆Α  ∆  (Κ.Α.  02.20.7135.006): Μεταλλικοί  επιδαπέδιοι
κυλινδρικοί κάδοι µικροαπορριµµάτων 60 λίτρων

Τεµάχιο 33

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη 8/2/2018 Θέρµη 8/2/2018 Θέρµη 8/2/2018

Προϊσταµένη τµήµατος Αποκοµιδής
Απορριµµάτων & Ανακυκλώσιµων

Υλικών

Προϊσταµένη τµήµατος Καθαρισµού
Κοινοχρήστων Χώρων & Ειδικών

Συνεργείων

Προϊσταµένη
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΚΛΑ∆ΟΥΡΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ  ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ  ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ Αγρ.Τοπ. Μηχανικός ΠΕ Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ



 

             

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α/Α µελ.∆ΠΠ: 11/2018

 

Τίτλος προµήθειας

“Προµήθεια πλαστικών κάδων”

 

 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 

        Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια 

 

�  πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων για την 

τοποθέτησή τους σε δηµοτικά νεκροταφεία.

 

            Η προµήθεια  θα γίνει  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ

και 2014/25/ΕΕ)» και θα καλύψει πάγιες ανάγκες του Γραφείου Κοιµητηρίων ∆. Θέρµης

για το έτος 2018.

            Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του 

προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου έτους 2018 (Κ.Α 02.45.7135.008)

 

 

 

 

 

 

Θέρµη 09/02/2018

Η συντάξασα

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΤΣΕΝΕΒΛΗ
∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη 12/02/2018

Η Προϊσταµένη ∆/νσης

Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 

 

 

ΕΛΕΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 



 

             

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α/Α µελ.∆ΠΠ: 11/2018

 

Τίτλος προµήθειας

“Προµήθεια πλαστικών κάδων”

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
 

1. Γενικά χαρακτηριστικά 

            

            Οι προς προµήθεια κάδοι θα πρέπει:

�  Να είναι εύχρηστοι, να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες και να 

ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο 

κατασκευής τους.

�  Να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή

χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά σκληρόκοκκα απορρίµµατα.

�  Να είναι  καινούργιοι,  πρόσφατης  κατασκευής  (όχι  πέραν  του έτους  από  την

ηµεροµηνία διενέργειας της προµήθειας) και να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης

µετά το τέλος της ωφέλιµης ζωής τους

�  Να παραδίδονται συναρµολογηµένοι, πλήρεις και έτοιµοι προς χρήση 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οικονοµικοί φορείς θα πρέπει:

�  Εφόσον ζητηθεί από τις Επιτροπές ∆ιαγωνισµών, να προσκοµίσουν, στο χώρο

που θα τους  υποδειχθεί,  δείγµα του προσφερόµενου κάδου (απορριµµάτων και

µικροαπορριµµάτων),  πλήρως συναρµολογηµένο,  ώστε να διαπιστωθεί η αντοχή

και η συµπεριφορά τους.

�  Να είναι σε θέση µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης να παραδώσουν

άµεσα είτε  το σύνολο της  προµήθειας  είτε  (εφόσον γίνει  τµηµατική παράδοση)

τουλάχιστον το 50% του συνολικού αριθµού των προς προµήθεια κάδων.

Ο ∆ήµος Θέρµης έχει το δικαίωµα:

Κατά την παραλαβή και εξέταση των δειγµάτων, όπως και κατά την παραλαβή των

κάδων,  να  προβεί  σε  έλεγχο  όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται  στην  µελέτη

περιλαµβανοµένης και της ποιότητας της πρώτης ύλης.

 



2. Ειδικά χαρακτηριστικά

 

2.1 Γενική περιγραφή

Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν µονοµπλόκ χύτευση, µε έκχυση πλαστικού υπό πίεση

INJECTION,  από  πρωτογενές  πολυαιθυλένιο  υψηλού  µοριακού  βάρους  µε  ειδικούς

σταθεροποιητές  έναντι  πολυµερισµού  από  υπέρυθρες  ακτίνες,  που  να  διασφαλίζει

οµοιόµορφη κατανοµή ιδιοτήτων σε όλα τα σηµεία του κάδου. Μετά το πέρας της ζωής

τους οι κάδοι θα µπορούν να ανακυκλωθούν εξ’ ολοκλήρου. Απαραιτήτως θα πρέπει να

φέρουν  ανάγλυφα  κατά  την  χύτευση,  στο  σκέπαστρο  (καπάκι),  το  λογότυπο  του

εργοστασίου κατασκευής, και στο σώµα µε αυτοκόλλητο το λογότυπο του ∆ήµου.

O προς προµήθεια πλαστικός κάδος θα πρέπει:

 

1. Να  είναι  πρόσφατης,  όχι  πέραν  του  έτους  κατασκευής,  πλαστικοί  τροχήλατοι

χωρητικότητας 240 λίτρων, µεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση

οικιακών, και εµπορικών απορριµµάτων. Να µην καταστρέφονται εύκολα από µηχανικές

καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη

απορρίµµατα.

2. Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, να ακολουθούν τα

Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, και να

ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρµα ΕΝ 840- 1/5/6.

3. Να είναι αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χηµικές ουσίες.

4. Να διασφαλίζουν µε τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώµατα και αντοχή, σε

ακραίες καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία.

5.  Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο πράσινος χρωµατισµός τους, να έχει επιτευχθεί

στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.

6. Να φέρουν 2 τροχούς, στο πίσω κάτω µέρος του κυρίως σώµατός τους, καθώς και ένα

σύστηµα  ανάρτησης  για  την  ανύψωσή  και  ανατροπή  τους,  από  αντίστοιχους  διεθνών

προδιαγραφών ανυψωτικούς µηχανισµούς απορριµµατοφόρων οχηµάτων, και πλυντηρίων

κάδων, τύπου κτένας.

7. Να έχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία όλα τα µεταλλικά τµήµατα.

8.  Οι  κάδοι  θα  πρέπει  να  είναι  απολύτως  συµβατοί  και  συνεργαζόµενοι  µε  τους

υδραυλικούς µηχανισµούς ανύψωσης και εκκένωσης τύπου χτένας  που χρησιµοποιούν τα

απορριµµατοφόρα καθώς και τα οχήµατα πλύσης κάδων του ∆ήµου.

 



2.2 Το κυρίως σώµα (κορµός)

1. Το κυρίως σώµα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα

άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή, που να διασφαλίζει την µέγιστη δυνατή σταθερότητα,

έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή του από τα απορρίµµατα, µε

ολίσθηση, κατά την στρέψη του από τον µηχανισµό ανύψωσης.

2.  Το  χείλος  των  κάδων  περιµετρικά  στο  επάνω  µέρος,  θα  πρέπει  να  τερµατίζει  σε

κατάλληλα  διαµορφωµένο  κατά  την  χύτευση,  περιφερειακό  πλαίσιο  σχήµατος  "Π", µε

πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων

και την διαφυγή δυσάρεστων οσµών.

3. Για  την  ανύψωση  και  ανατροπή,  στους  κάδους  απαραιτήτως,  θα  πρέπει  να  έχει

προβλεφθεί κατά την χύτευση, ειδική υποδοχή σχήµατος κτένας µε νευρώσεις, κατά το

µήκος της εµπρός πλευράς του κάδου, σύµφωνα µε τα κατά ΕN 840-1/5/6 προβλεπόµενα.

4. το πάχος του υλικού του σώµατος θα πρέπει να είναι σε όλα τα σηµεία τουλάχιστον 4

mm

2.3 Το καπάκι (σκέπαστρο)

1. Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο και ελαφρώς κεκλιµένο. Θα φέρει κατάλληλες

νευρώσεις και θα ανοίγει προς τα επάνω µε την βοήθεια χειρολαβής. 

2. Θα συνδέεται µε το κυρίως σώµα, µέσω κατάλληλων πείρων στην επάνω πίσω πλευρά

των κάδων. Στο πίσω µέρος – επιθυµητό είναι  – να σχηµατίζονται  δύο χειρολαβές για

εύκολο χειρισµό του κάδου, µε διάµετρο χειρολαβής επαρκή -  τουλάχιστον 25 mm. Το

καπάκι στο επάνω µέρος του, θα φέρει δύο χειρολαβές τοποθετηµένες εργονοµικά, ώστε

να διευκολύνεται το άνοιγµα του µε το χέρι για την τοποθέτηση των απορριµµάτων και θα

πρέπει να ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω.

3. Η σύνδεσή του µε το κυρίως σώµα των κάδων, θα έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο,

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις,

έστω και εάν αυτό παραµείνει τελείως ανοικτό.

4. Κατά  την  ανατροπή  των  κάδων,  για  την  εκκένωσή  τους  στο  απορριµµατοφόρο,  το

άνοιγµα  του  καπακιού,  θα  επιτυγχάνεται  αυτόµατα,  µε  το  βάρος  του  και  κατά  την

επιστροφή του στο έδαφος, θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό. 

2.4 Τροχοί - Ανάρτηση

Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει:

1. Να είναι βαρέως τύπου, διαµέτρου 200 mm και ικανής αντοχής φορτίου.

2. Να φέρουν, πλαστική ζάντα και συµπαγές ελαστικό περίβληµα, για την αθόρυβη κύλιση

των κάδων.



3. Να ασφαλίζουν και να περιστρέφονται σε σταθερό άξονα, από επεξεργασµένο και µη

οξειδούµενο ατσάλι.

2.5 ∆ιαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη

1. Οι διαστάσεις συσχετιζόµενες µε την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν

τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-1/5/6. Το χρώµα του κάδου θα είναι πράσινο.

2. Ο κάδος θα είναι ιδιαίτερα ενισχυµένος από υλικού ικανού πάχους. Το βάρος του θα

πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 κιλά (ανεκτή απόκλιση: - 5%).

3. To ωφέλιµο φορτίο των κάδων δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 95 κιλά. 

 

3.6. Άλλα στοιχεία

Οι  πλαστικοί  κάδοι  θα  πρέπει  να  φέρουν  αυτοκόλλητες  ερυθρόλευκες

αντανακλαστικές  λωρίδες  στις  δύο  εµπρόσθιες  γωνίες  (  2  )  αυτοκόλλητα  και  σήµατα

σύµφωνα µε  τον Κ.Ο.Κ.,  έτσι  ώστε  να είναι  ορατοί  κατά τη  διάρκεια  της νύχτας προς

αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων. Η διάσταση των ανακλαστικών αυτοκόλλητων θα είναι

20cm x 40cm. 

Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα και αποτυπωµένα µε ανεξίτηλη

γραφή  χαρακτηριστικά  στοιχεία  ιδιοκτησίας  (∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ),  το  έτος  προµήθειας

(2018) και λοιπές επιγραφές που τυχόν θα ζητηθούν από την αρµόδια για την προµήθεια

υπηρεσία.  Επίσης,  κάθε κάδος θα είναι  χρώµατος σκούρου πράσινου και  θα φέρει  σε

ετικέτα αλουµινίου τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία τουλάχιστον:

Το εργοστάσιο κατασκευής.

Το έτος παραγωγής.

Σειριακό αριθµό

Τον τύπο και την χωρητικότητα του κάδου.

Σήµανση διασφάλισης ποιότητας  (EN-840 1/5/6  & CE)

Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί  θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται

από:

1.       Πιστοποιητικό (από αναγνωρισµένο φορέα της ΕΕ ή ΕΛΟΤ) συµµόρφωσης του 

κάδου 240 λίτρων µε τις προδιαγραφές-κανονισµό ΕΝ-840- 2/5/6 

2.       ∆ήλωση συµµόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής για όλο τον κάδο, σύµφωνα µε 

τις οδηγίες της ΕΕ περί σήµανσης CE για τους κάδους 

3.         Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή των κάδων της διεθνούς 



σειράς ISO 9001:2008 ή   ISO 9001:2015

4.         Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 

14001:2008 ή  ISO 14001:2015

5.       Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προµηθευτή των κάδων της διεθνούς 
σειράς ISO 9001:2008 ή   ISO 9001:2015

 

 

 

 

Θέρµη 09/02/2018

Η συντάξασα

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΤΣΕΝΕΒΛΗ
∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη 12/02/2018

Η Προϊσταµένη ∆/νσης

Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 

 

 

ΕΛΕΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

 

 



             

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α/Α µελ.∆ΠΠ: 11/2018

Τίτλος προµήθειας

“Προµήθεια πλαστικών κάδων”

 

 

 

  

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ-∆Α
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων 240 lt Τεµ 20

 

 

 

 

 

 

 

Θέρµη 09/02/2018

Η συντάξασα

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΤΣΕΝΕΒΛΗ
∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη 12/02/2018

Η Προϊσταµένη ∆/νσης

Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 

 

 

ΕΛΕΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ



 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH
 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια κάδων κοµποστοποίησης, η χρήση των

οποίων θα συνεισφέρει  στην υλοποίηση της γενικότερης πολιτικής του ∆ήµου για  την

προστασία του περιβάλλοντος.

Η προµήθεια  θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «περί δηµοσίων

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»  και θα χρηµατοδοτηθεί από τους ίδιους

πόρους του ∆ήµου  (Υπάρχει εγκεκριµένη πίστωση στον προϋπολογισµό έτους 2018) µε

κωδικό :Κ.Α 35.7135.030 µε τίτλο «Προµήθεια κάδων κοµποστοποίησης » .

 

Θέρµη 26-1-2018
Ο Συντάξας

 

 

 

 

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη  26-01-2018
Η  Προϊσταµένη ∆/νσης

Περιβάλλοντος &Πρασίνου
 

 

 

ΕΛΕΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 

Αριθ. Μελέτης: ∆ΠΠ    01/2018

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
 

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»



 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
 

 

Οι κάδοι ταχείας ανακύκλωσης οργανικών απορριµµάτων πρέπει να είναι πρόσφατης 

κατασκευής και  να είναι ικανοί να δεχθούν όλα τα οργανικά απορρίµµατα.

Τα υπό προµήθεια υλικά θα: 

•         Είναι καινούργια και εντελώς αµεταχείριστα. 

•         Προέρχονται  από  επώνυµους  στην  Ελλάδα  ή/και  στο  εξωτερικό

κατασκευαστές

•         Φέρουν σήµανση CE

Όπου αναφέρεται η λέξη περίπου εννοείται απόκλιση + 10% σε σχέση µε το αναφερόµενο

µέγεθος

Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 300 λίτρων + 10%. 

O κάδος θα αποτελείται, από το κυρίως σώµα, την αποσπώµενη βάση,  τον εσωτερικό 

κώνο ή άλλου σχήµατος ισοδύναµης λειτουργικά διαµόρφωσης στο κέντρο της βάσης, το 

πλαϊνό πορτάκι και το  καπάκι. Το κυρίως σώµα θα έχει σχήµα κυλινδρικό µε κυκλική βάση 

ή άλλο ισοδύναµο λειτουργικά σχήµα, που θα αποτρέπει την συσσώρευση των 

απορριµµάτων σε µη επαρκώς αεριζόµενες περιοχές όπως είναι οι τυχόν οξείες γωνίες των 

τοιχωµάτων. 

Το υλικό κατασκευής του συνόλου του κάδου, πρέπει να είναι ανακυκλώσιµο πλαστικό 

(πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο ή άλλο ισοδύναµο) υψηλού µοριακού βάρους και 

πιέσεως που εξασφαλίζει µεγάλη αντοχή και ακρίβεια διαστάσεων, καθώς επίσης και 

σταθερό βάρος του έτοιµου προϊόντος. Η τεχνολογία κατασκευής  πρέπει να  είναι 

injection moulding. Το υλικό κατασκευής να είναι φυσιολογικά αβλαβές, ανθεκτικό στη 

σήψη και τη διάβρωση, ανθεκτικό στις ακραίες θερµοκρασίες καθώς και την υπεριώδη 

ακτινοβολία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 

Αριθ. Μελέτης: ∆ΠΠ    01/2018
 

 

 

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
 

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑ∆ΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»



Η ροή  αέρα στο κέντρο της µάζας των απορριµµάτων, πρέπει να εξασφαλίζεται µέσω ενός

κώνου στο κέντρο της βάσης ή από άλλο ισοδύναµο λειτουργικά σύστηµα εξαερισµού. Η 

ροή αέρα στην περιφέρεια της µάζας των απορριµµάτων θα γίνεται µε οπές ή σχισµές είτε 

στα τοιχώµατα είτε στην  βάση. 

To καπάκι πρέπει να προσαρµόζεται σταθερά στο κυρίως σώµα µε συνδέσµους και να έχει 

χειρολαβή τοποθετηµένη εργονοµικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγµα του για την 

τοποθέτηση των απορριµµάτων. Πρέπει να ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα 

επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρµόζει ακριβώς στο κυρίως σώµα. Το καπάκι πρέπει 

να φέρει µεντεσέδες στήριξης και να µπορεί να ανοίξει ολόκληρο, ή να αφαιρεθεί τελείως 

όποτε χρειάζεται. 

Το κυρίως σώµα πρέπει να είναι µονοκόµµατο, κατασκευασµένο έτσι ώστε να αντέχει σε 

οποιαδήποτε καταπόνηση και να µην υπόκειται σε παραµορφώσεις. Ο σχεδιασµός του 

πρέπει να είναι κυλινδρικός ή άλλου ισοδύναµου λειτουργικού σχήµατος. 

Το σχήµα καθώς και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια των τοιχωµάτων και του 

καλύµµατος, πρέπει να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου.

Η βάση (δίσκος) του κάδου πρέπει να είναι κυκλικού ή άλλου αντίστοιχου µε τη µορφή 

των τοιχωµάτων του κυρίως σώµατος, σχήµατος, ενιαία, διάτρητη και αποσπώµενη. Ο 

δίσκος - βάση του κάδου πρέπει να φέρει οπές εξαερισµού καθώς και προέκταση, η οποία 

να είναι εγκατεστηµένη στο κέντρο του δίσκου και ανυψωµένη αρκετά ώστε να διαχέει τον

αέρα στα γύρω από αυτή οργανικά απορρίµµατα. 

Ο δίσκος - βάση του κάδου θα πρέπει να αποτρέπει την είσοδο σε µολυσµατικά ζώα, και 

παράλληλα να επιτρέπει σε διάφορους µικροοργανισµούς να εισχωρήσουν, ώστε να 

διευκολύνουν και να επιταχύνουν την πορεία της χουµοποίησης. 

Τέλος ο κάδος θα πρέπει να φέρει µεγάλη πόρτα πρόσβασης, χαµηλά πλησίον της βάσης, 

διαστάσεων τουλάχιστον 250Χ350 mm. 

 



Συµπληρωµατικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, έντυπους καταλόγους 

(prospect) του κατασκευαστικού οίκου, πιστοποιητικά δοκιµών, ποιότητας και 

συµµόρφωσης σε πρότυπα και ότι είναι απαραίτητο για την αιτιολόγηση της συµµόρφωσης

των προσφορών µε τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 

Θέρµη 26-1-2018
Ο Συντάξας

 

 

 

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη 26-1-2018
Η  Προϊσταµένη ∆/νσης

Περιβάλλοντος &Πρασίνου
 

 

 

ΕΛΕΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

α/
α

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Κάδοι κοµποστοποίησης τεµάχια 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέρµη 26-1-2018
Ο Συντάξας

 

 

 

 

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη  26-1-2018
Η  Προϊσταµένη ∆/νσης

Περιβάλλοντος &Πρασίνου
 

 

 

ΕΛΕΝΗ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 

Αριθ. Μελέτης: ∆ΠΠ    01/2018

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
 

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 

 

Προµήθεια:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ

 

Αριθµός Μελέτης 22/2018

 

 

ΣΥΓΓ ΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 Άρθρο 1

Αντικείµενο προµήθειας

 Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια διάφορων ειδών κάδων για τις ανάγκες των 

Διευθύνσεων Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Άρθρο 2

Ισχύουσες διατάξεις

Η  προµήθεια  θα  εκτελεστεί  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016

«Δηµόσιες  Συµβάσεις  Έργων,  Προµηθειών και  Υπηρεσιών  (προσαρµογή  στις  Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήµων

και  Κοινοτήτων»,  του Ν.  3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του N. 3861/2010 «Ενίσχυση

της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και  πράξεων των κυβερνητικών,

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια». 

Της  Υ.Α.  Π1/2390/16-10-2013  (ΦΕΚ  2677/Β/21-10-2013)  «Τεχνικές

λεπτοµέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήµατος  Ηλεκτρονικών

Δηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Της µε αριθµ. πρωτ. ΠΙ/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα

«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

Η προµήθεια να διενεργηθεί µε ανοιχτό ηλεκτρονικό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε 

κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, 

ανά οµάδα ειδών της προµήθειας και µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής 

αξιολόγησης.



Δίνεται  η  δυνατότητα  κατάθεσης  προσφοράς  µόνο  για  κάποια  οµάδα  ειδών  του

συγκεντρωτικού προϋπολογισµού (µερική προσφορά) αλλά και για περισσότερες. 

Η  κατακύρωση  της  ανάθεσης  θα  γίνει  µε  κριτήριο  την  πλέον  συµφέρουσα  από

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει της τιµής, ανά οµάδα ειδών  του συγκεντρωτικού

προϋπολογισµού της µελέτης.

Άρθρο 3

Ευθύνη πωλητού και εγγύηση ποιότητας

 1. Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµφωνηµένων ιδιοτήτων 

των πωλουµένων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οιουδήποτε κρυφού 

ελαττώµατος.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει την υπηρεσία µετά απο σχετικό αίτηµα

του Δήµου

3. Όλα τα είδη θα  ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής και θα επιστρέφονται εάν

δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.

5. Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδίδει τα είδη της προµήθειας

σύµφωνα  µε  όσα  προβλέπονται  στις  προδιαγραφές  της  παρούσας  µελέτης  και  τις

διατάξεις του ν 4412/2016.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θέρµη, 26/03/ 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 Θέρµη 26/03/ 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Θέρµη 26/03/ 2018

   Κολοκυθάς Αθανάσιος

 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Λ.Π.& Α 

Τολίκα Μαρία

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μαϊδου Ελένη

                



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 Αρ. Μελέτης: 22/26-03-2018

 Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ
-∆Α

ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ
-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆Ο

Σ
(ΕΥΡΩ)

∆ΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

                    ΟΜΑ∆Α Α: Κ.Α. 02.20.7135.032)     

Μεταλλικοί  κυλιόµενοι  κάδοι  απορριµµάτων
χωρητικότητας  1.100  λίτρων  µε  πλαστικό
επίπεδο  καπάκι  διπλού  τοιχώµατος  και
µηχανισµό ποδοµοχλού

Τεµ 254 275,00 69. 850,00

                                                                                                                  ΦΠΑ
24%

16.764,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 86. 614,00

                   ΟΜΑ∆Α Β: (Κ.Α. 02.20.7135.011)

Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων 1.100 lt Τεµ 252 185,00 46. 620,00

ΦΠΑ 24% 11.188,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 57 808,80

                 ΟΜΑ∆Α Γ: (Κ.Α. 02.20.7135.011, 02.45.7135.008

Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων 240 lt Τεµ 40 50,00 2000,00

ΦΠΑ 24% 480,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 2480,00

                 ΟΜΑ∆Α ∆: (Κ.Α. 02.20.7135.006)

Μεταλλικοί  επιδαπέδιοι  κυλινδρικοί  κάδοι
µικροαπορριµµάτων 60 λίτρων

Τεµ 33 150,00 4.950,00

ΦΠΑ 24% 1188,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ 6. 138,00



                 ΟΜΑ∆Α E: (Κ.Α. 35.7135.030)

Κάδοι κοµποστοποίησης Τεµ 115 85,00 9775,00

ΦΠΑ 24% 2346,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ E 12121,00

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 165.161,80

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θέρµη, 26/03/ 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 Θέρµη 26/03/ 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Θέρµη 26/03/ 2018

   Κολοκυθάς Αθανάσιος

 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Λ.Π.& Α 

Τολίκα Μαρία

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μαϊδου Ελένη

                



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 Αρ. Μελέτης: 22/26-03-2018

 

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ
-∆Α

ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟ
-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆Ο

Σ
(ΕΥΡΩ)

∆ΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

                    ΟΜΑ∆Α Α: Κ.Α. 02.20.7135.032)     

Μεταλλικοί  κυλιόµενοι  κάδοι  απορριµµάτων
χωρητικότητας  1.100  λίτρων  µε  πλαστικό
επίπεδο  καπάκι  διπλού  τοιχώµατος  και
µηχανισµό ποδοµοχλού

Τεµ 254

                                                                                                                  ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α

                   ΟΜΑ∆Α Β: (Κ.Α. 02.20.7135.011)

Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων 1.100 lt Τεµ 252

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

                 ΟΜΑ∆Α Γ: (Κ.Α. 02.20.7135.011, 02.45.7135.008

Πλαστικοί κάδοι απορριµµάτων 240 lt Τεµ 40

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

                 ΟΜΑ∆Α ∆: (Κ.Α. 02.20.7135.006)

Μεταλλικοί  επιδαπέδιοι  κυλινδρικοί  κάδοι
µικροαπορριµµάτων 60 λίτρων

Τεµ 33

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆



                 ΟΜΑ∆Α E: (Κ.Α. 35.7135.030)

Κάδοι κοµποστοποίησης Τεµ 115

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ E

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θέρµη, 26/03/ 2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 Θέρµη 26/03/ 2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Θέρµη 26/03/ 2018

  

 Κολοκυθάς Αθανάσιος

 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Λ.Π.& Α 

Τολίκα Μαρία

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μαϊδου Ελένη

                

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 Θέρµη ..../..../2018

Υπογραφή/Σφραγίδα
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


		2018-04-13T13:27:02+0300
	ATHANASIOS KOLOKYTHAS




