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 ΜΕΛΕΤΗ 
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 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

1.100lt, ΚΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60lt , ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 
3.000lt, ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
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- Τεχνική Περιγραφή-C.P.V.   
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Το παρόν Τεύχος Μελέτης Προδιαγραφών, που περιλαμβάνει την Τεχνική Περιγραφή, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, την Προμέτρηση Υλικών, τους Ειδικούς Όρους Εκτέλεσης της 
Προμήθειας και τον Προϋπολογισμό αφορά στην προμήθεια: 
 
 Μεταλλικών κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής, χωρητικότητας 1.100lt 
 Πλαστικών κάδων απορριμμάτων  μηχανικής αποκομιδής, χωρητικότητας 1.100lt 
 Μεταλλικών επιδαπέδιων κυλινδρικών κάδων μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 60lt 
 Υπογείων (ημιβυθιζόμενων) πλαστικών  κάδων απορριμμάτων 3.000lt  
 Εξοπλισμού απόσμησης υπέργειων (τροχήλατων) και υπογείων κάδων απορριμμάτων  
 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύει και θα καλύψει 
πάγιες ανάγκες των τμημάτων Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών και 
Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης για το έτος 2019. 
 
Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος,  στα πλαίσια της προαναφερόμενης προμήθειας είναι: 
 
                                     ΟΜΑΔΑ Α: (Κ.Α. 02.20.7135.032)  C.P.V. 44613700-7 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Μεταλλικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής 1.100lt με 
πλαστικό επίπεδο καπάκι διπλού τοιχώματος και μηχανισμό ποδομοχλού 

263 (τεμάχια) 

                                    ΟΜΑΔΑ Β: (Κ.Α. 02.20.7135.011)  C.P.V. 44613700-7 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

2 Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής 1.100lt με 
πλαστικό επίπεδο καπάκι και μηχανισμό ποδομοχλού 

305 (τεμάχια) 

                                    ΟΜΑΔΑ Γ: (Κ.Α. 02.20.7135.006)   C.P.V. 34928480-6 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

3 Μεταλλικός επιδαπέδιος κυλινδρικός κάδος μικροαπορριμμάτων 60lt  32 (τεμάχια) 

                                     ΟΜΑΔΑ Δ: (Κ.Α. 02.20.7135.007) C.P.V. 44613700-7 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

4 Πλαστικός υπόγειος (ημιβυθιζόμενος) κάδος απορριμμάτων  με μόνιμο σάκο 
από πλαστική λινάτσα 3.000lt   8 (τεμάχια) 

            ΟΜΑΔΑ Z: (Κ.Α. 20.6635.003)   CPV: 24327000-2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

5 Εξοπλισμός απόσμησης υπέργειων τροχήλατων και υπογείων κάδων 
απορριμμάτων  

5.1 Υλικό εξουδετέρωσης οσμών συμβατικών κάδων 80(τεμάχια) 

5.2 Θήκη τοποθέτησης υλικού εξουδετέρωσης οσμών συμβατικών κάδων 80 (τεμάχια) 

5.3 Υλικό εξουδετέρωσης οσμών υπογείων κάδων 60 (τεμάχια) 

 



 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Γενικές απαιτήσεις που αφορούν στις ομάδες κάδων  

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 και Β (μεταλλικοί και πλαστικοί 
τροχήλατοι) 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 την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, να δύνανται να 
προσκομίσουν άμεσα, στο χώρο που θα τους υποδειχθεί, δείγμα του προσφερόμενου 
κάδου, πλήρως συναρμολογημένου, ώστε να μπορεί να γίνει ένας αρχικός μακροσκοπικός 
έλεγχός του. 
 Να είναι σε θέση μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να παραδώσουν 
εντός τριάντα (30) ημερών από το έγγραφο αίτημα της Επιτροπής Παραλαβής 
Προμηθειών τουλάχιστον το 50% του συνολικού αριθμού των προς προμήθεια κάδων. 
 
Ο Δήμος 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 

 ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Μεταλλικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής 1.100lt 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 
κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα, με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση  μετά την 
πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των μεταλλικών μερών σε πλήρες μπάνιο 
εγγυημένης καθαρότητας σε ακατέργαστο ψευδάργυρο, συνολικού πάχους 1,5 mm για τα 
πλευρικά τοιχώματα και 2,0 mm για τον πυθμένα κατ’ελάχιστον. 
 
β. Οι συγκολλήσεις στα επιμέρους μεταλλικά στοιχεία του κυρίως σώματος των κάδων, θα 
πρέπει να είναι συνεχούς ραφής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά τους. 
 



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 
τις υπερφoρτώσεις και τη μηχανική αποκομιδή, το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να 
διαμορφώνεται με κατάλληλες βαθιές πρεσαριστές 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. Στη 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.  
 
1.2. Το σκέπαστρο (καπάκι) – Μηχανισμός ποδομοχλού 

α. Το καπάκι πρέπει να είναι πλαστικό, από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο, 
διπλού τοιχώματος, πάχους τουλάχιστον 2,5mm. 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 χρώματος πράσινου. Για 
ομοιογένεια και ανθεκτικότητα ο χρωματισμός της Α΄ ύλης πρέπει να προηγείται της 
επεξεργασίας της. 
 
1.3. Τροχοί – Ανύψωση κάδου 

Οι κάδοι πρέπει να φέρουν τέσσερις (4) τροχούς, ένα σε κάθε γωνία του κάδου, καθώς και  
δύο συστήματα 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. Διαστάσεις - 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, όχι πέραν του έτους, κατασκευής  
μεταλλικοί με πλαστικό καπάκι, τροχήλατοι, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, μεγάλης αντοχής, 
κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, αστικών στερεών αποβλήτων. 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 
 Δήλωση 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 κατά ISO 
9001:2015 

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

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή των κάδων κατά  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 κατασκευασμένο 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 τα χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ), το έτος προμήθειας 
(2019) και λοιπές επιγραφές που τυχόν θα ζητηθούν από την αρμόδια για την προμήθεια 
υπηρεσία. Επίσης, κάθε κάδος θα φέρει με μόνιμη επισήμανση (π.χ. ανάγλυφη ετικέτα 
αλουμινίου, ανάγλυφη εκτύπωση κατά την χύτευση κλπ.) τα κάτωθι πληροφοριακά 
στοιχεία τουλάχιστον: 

- Το εργοστάσιο κατασκευής. 
- Το έτος παραγωγής. 
- Τον τύπο και την χωρητικότητα του κάδου. 
- Σήμανση πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ840. 

 
δ. Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση 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  
Δ. 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. 
 
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
2. Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής 1.100lt με 
πλαστικό επίπεδο καπάκι και 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, όχι πέραν του έτους, κατασκευής, πλαστικοί 
με πλαστικό καπάκι, τροχήλατοι, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, μεγάλης αντοχής, 
κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, αστικών στερεών αποβλήτων. Θα 
είναι χρώματος σκούρου πράσινου τόσο το σώμα όσο και το καπάκι τους, 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 χρωματολογίων. 
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  
Δ. 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  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 Διεθνή αγορά. 
 
2.3 Ανύψωση κάδου 
Ο κάδος να έχει σύστημα 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.   
Δείγμα 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 (ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ), το έτος προμήθειας (2019) 
και λοιπές επιγραφές που τυχόν θα ζητηθούν από την αρμόδια για την προμήθεια 
υπηρεσία. Επίσης, κάθε κάδος θα φέρει με μόνιμη επισήμανση (π.χ.ανάγλυφη ετικέτα 
αλουμινίου, ανάγλυφη εκτύπωση κατά την χύτευση κλπ.) τα κάτωθι πληροφοριακά 
στοιχεία τουλάχιστον: 

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



- Σήμανση πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ840. 
-  
Ο Δήμος 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 
 Δήλωση 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 κατά  
ISO 9001:2015 

 Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης του κατασκευαστή των κάδων 
κατά ISΟ  ISO 14001:2015 

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του προμηθευτή των κάδων κατά  ISO 
9001:2015 

 
ΟΜΑΔΑ Γ:ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
3. Μεταλλικός κυλινδρικός κάδος μικροαπορριμμάτων 60 λίτρων 

 
 3.1 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. 
 
Διαστάσεις:  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: 
 Δήλωση 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 9001:2015 

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

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

 ΟΜΑΔΑ Δ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 4. Πλαστικός υπόγειος (ημιβυθιζόμενος) κάδος απορριμμάτων με μόνιμο 
σάκο από πλαστική λινάτσα 3.000lt 

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή 

  Οι προς προμήθεια υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι) κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει να 
είναι από άριστης ποιότητας πολυαιθυλένιο, λειτουργικοί, καλαίσθητοι, μεγάλης 
αντοχής, ώστε να μην καταστρέφονται εύκολα και να έχουν χωρητικότητα 3.000 
λίτρων. Μέσα στους κάδους θα συσσωρεύονται οικιακά απορρίμματα. Οι κάδοι 
αυτοί θα τοποθετηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους μέσα στο έδαφος και σε 
βάθος όχι μεγαλύτερο από 1.75 μέτρα. Θα είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν 
του έτους, αναγνωρισμένου τύπου και κατασκευαστή, ειδικά σχεδιασμένοι για 
συλλογή και αποθήκευση οικιακών απορριμμάτων και θα αποτελούνται από τα εξής 
μέρη (διαστάσεις με απόκλιση +/- 5%.) 
 
Α.Το κυρίως σώμα (κορμός με ξύλινη επένδυση ή επένδυση από συνθετικό υλικό 
αντοχής σε απομίμηση ξύλου που να αντέχει σε αντίξοες συνθήκες) 
Β. Το κάλυμμα (καπάκι) με θυρίδα απόρριψης και το πορτάκι πού θα καλύπτει την 
θυρίδα. Το καπάκι θα είναι σε χρώμα σκούρο πράσινο 
Γ. Τον μόνιμο σάκο από λινάτσα  
 
4.2 Κύριο σώμα 
   Κάθε κάδος ημιυπόγειας σώρευσης θα έχει σχήμα κωνικό-κυλινδρικό, θα είναι 
κατασκευασμένος από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο (HD) υψηλού μοριακού βάρους, 
ομοιογενές χωρίς πόρους, με έγχυση του  υλικού από υψηλή πίεση. Το υπέργειο 
τμήμα του θα φέρει εξωτερική διακοσμητική επιφάνεια από ειδικά επεξεργασμένα 
ξύλα ή απομίμηση ξύλου. Θα έχει  μέγιστη διάμετρο 1.30 m και ύψος όχι 
μεγαλύτερο από 1,20 m πάνω από το έδαφος, μαζί με το καπάκι.  
  Το πάχος του κυλινδρικού τοιχώματος του κάδου θα είναι 10  mm περίπου. Το 
κάτω μέρος του κάδου θα πρέπει να διαθέτει μεταλλικό ανοξείδωτο δακτυλίδι 
ασφαλείας σε ύψος περίπου 50 cm από το κάτω μέρος για την ασφαλή αγκύρωση 
τoυ στο έδαφος. Το βάρος του κυρίως σώματος θα είναι περίπου 100 κιλά και θα 
φέρει σήμανση ημερομηνίας παραγωγής.  
 



 
 
4.3 Καπάκι κάδου 
    Το επάνω μέρος του κάδου θα φέρει απαραίτητα προσθαφαιρούμενο καπάκι 
από πολυαιθυλένιο, το οποίο θα κλείνει ερμητικά το σώμα του κάδου για την 
αποφυγή  δυσάρεστων οσμών και για την αποφυγή εισροής βρόχινων νερών. 
Το καπάκι κάθε κάδου θα φέρει στόμιο ρίψης απορριμμάτων, διαμέτρου από 45cm 
έως 60cm, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απόρριψη όσο το δυνατό μεγαλύτερων 
σάκων με οικιακά απορρίμματα και παράλληλα να αποφεύγεται η ρίψη ογκωδών 
αντικειμένων εντός του κάδου. Το κάλυμμα της θυρίδας απόρριψης θα είναι 
ενσωματωμένο στο εξωτερικό κάλυμμα χωρίς να εξέχει καθόλου από το εξωτερικό 
κάλυμμα. Με αυτό τον τρόπο δεν θα δημιουργούνται εξογκώματα τα οποία μπορεί 
να τραυματίσουν τους κατοίκους και δεν θα υπάρχει κίνδυνος να ανοίγει με ισχυρό 
αέρα. Το κάλυμμα θα στηρίζεται σε άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα φέρει 
εύχρηστη χειρολαβή ανοίγματος, διαμορφωμένη κατά την χύτευση και θα είναι σε 
χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Το πορτάκι της θυρίδας απόρριψης θα διαθέτει 
ειδική εγκοπή έτσι ώστε να εφαρμόζει ερμητικά με το καπάκι για αποφυγή 
εξαγωγής δυσάρεστων οσμών και για μεγαλύτερη αντοχή θα είναι διπλού 
τοιχώματος.  
 
4.4. Σάκος συλλογής αποβλήτων 
  Κάθε κάδος στο εσωτερικό του θα είναι εφοδιασμένος με έναν ειδικής κατασκευής 
σάκο από πλαστική λινάτσα (ΡΡ) θα είναι πρόσφατης παραγωγής (όχι πλέον του 
έτους) κατασκευασμένος από ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο (ΡΡ, πλέγμα), ύψους 
3,00m, διαμέτρου 1,35m με ελάχιστο ωφέλιμο βάρος τα 1.500Kgr. Εντός των σάκων 
θα τοποθετούνται σακούλες πλαστικές μιάς  χρήσης, μέσα στις οποίες  θα 
σωρεύονται τα απορρίμματα. Ο μόνιμος σάκος θα είναι ισχυρής κατασκευής, έτσι 
ώστε να συγκρατεί το βάρος του όγκου απορριμμάτων, κατά την ανέλκυσή του από 
τον κάδο ημιυπόγειας σώρευσης. O σάκος θα αδειάζει ανασύροντας τον από τον 
κάδο και θα διαθέτει ασφαλή  μηχανισμό με σχοινί, το οποίο τραβώντας, θα ανοίγει 
το κάτω μέρος και θα εκκενώνονται τα απορρίμματα. Στο κάτω μέρος του θα φέρει 
τουλάχιστον 6 θυλάκια ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί ελαστικό έλασμα συγκράτησης 
σχοινιού το οποίο θα κλείνει στο κάτω μέρος τον  σάκο. Η πλέξη του θα επιτρέπει την 
τοποθέτηση μηχανισμού ασφαλείας (φρένο) και σωλήνα μέσα από το οποίο θα διέρχεται 
το σχοινί που θα επιτρέπει την εκκένωσή του από τα απορρίμματα. Θα φέρει όλο τον 
σχετικό εξοπλισμό αποτελούμενο από: 
 

 To σχοινί κλεισίματος εκκένωσης μονίμου σάκου 
απορριμμάτων, μήκους τουλάχιστον επτά (7) μέτρων, διαμέτρου 10 mm, με θηλιά 
προσαρμογής στο ένα άκρο του και  εσωτερικό  κορδόνι  ενίσχυσης.  
 Τον μηχανισμό ασφάλειας σχοινιού εκκένωσης που θα διαθέτει 
κατάλληλη διάταξη  για να ανοιγοκλείνει το κάτω μέρος του σάκου με το σκοινί 
κλεισίματος. Θα είναι τοποθετημένος πάνω στο σάκο μέσω μεταλλικής βάσης στήριξης 
και της  πλάκας συγκράτησης που διαθέτει και θα ακινητοποιεί το σκοινί εκκένωσης  
μέσω συστήματος καταπέλτη ή κουμπώματος πάνω στην πλάκα συγκράτησης. 
 Τον σωλήνα σχοινιού εκκένωσης (μήκους 1m, εξωτερικής 
διαμέτρου 25 mm και εσωτερικής διαμέτρου 5 mm) που θα είναι τοποθετημένος μέσα 
στον ελαστικό σωλήνα για την προστασία του αλλά για την όπλιση της ασφάλειας 
κλεισίματος του σάκου και θα διαθέτει μεταλλικά  ή πλαστικά άκρα και έλασμα 
συγκράτησης του σχοινιού στο ένα άκρο. 



 Το ελαστικό έλασμα συγκράτησης (σκουλαρίκι) σχοινιού 
αποκομιδής που θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ώστε να μην 
παραμορφώνεται κατά την ανύψωση του σάκου όταν αυτός θα είναι πλήρης με 
απορρίμματα και επαρκούς διατομής (εσωτερική διάμετρος d≥5 cm) για  τη συμβατή 
χρήση του με το σχοινί κλεισίματος του μόνιμου σάκου και τον σωλήνα σχοινιού 
εκκένωσης αυτού. Θα πρέπει να είναι από υλικό που δεν σκουριάζει (εφόσον είναι 
μεταλλικό θα πρέπει να είναι ανοξείδωτο). Κάθε σάκος θα φέρει έξι ελαστικά ελάσματα 
συγκράτησης. 

 
Οι σάκοι-λινάτσες θα πρέπει να φέρουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το 
φορτίο ανύψωσης, (S.W.L.) , το εργοστάσιο κατασκευής, και ο δείκτης ασφαλείας 
(S.F.) και θα προσφέρουν ασφάλεια έναντι ατυχήματος για το χειριστή του γερανού 
ανύψωσης και των εργατών αποκομιδής κατά τη διαδικασία ανέλκυσής τους από 
τον υπόγειο κάδο και μέχρι την τοποθέτησή τους  επί του απορριμματοφόρου 
οχήματος για φορτίο ανύψωσης τουλάχιστον 1.500 κιλά. 
 
4.5. Τεχνικά στοιχεία 
Σε κάθε προσφορά πρέπει να προσδιορίζονται απαραίτητα τα παρακάτω: 
1. Εργοστάσιο κατασκευής, Χώρα προέλευσης. 
2. Υλικό κατασκευής κάδου, καθώς και Τρόπος κατασκευής. 
3. Πάχος κυλινδρικού τοιχώματος του κάδου σε mm, Διάμετρος του κάδου σε m, 

Ύψος του κάδου σε m. 
4. Υλικό κατασκευής καπακιού, διαστάσεις αυτού και του στομίου ρίψης 

απορριμμάτων. 
5.    Υλικό κατασκευής εσωτερικού σάκου απορριμμάτων, Ιδιότητες αντοχής αυτού στις 

διάφορες καταπονήσεις (βάρος, διαδικασία ανέλκυσης, σχίσιμο τοιχώματος).   
6. Περιγραφή συστήματος εσωτερικού σάκου, καθώς και ο τρόπος ασφαλούς 

ανέλκυσης αυτού από τον κάδο. 
 
Η εγγύηση καλής λειτουργίας του κάδου θα είναι ένα (1) έτος τουλάχιστον, ενώ ο 
εφοδιασμός του Δήμου με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά των 
κάδων για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον. Απαραίτητα η αποκατάσταση τυχόν 
φθοράς ή ζημιάς θα γίνεται στον τόπο που είναι τοποθετημένοι οι κάδοι και η 
μετάβαση του συνεργείου επισκευών θα γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) το πολύ  
ωρών από τη σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παρέχει στο Δήμο τρόπους και υποδείξεις για την ασφαλή τοποθέτηση των κάδων 
μέσα στο έδαφος, καθώς και να εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό του Δήμου στο 
χειρισμό, τη λειτουργία και τη συντήρηση των κάδων. 
 
 
Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται 
από: 
 Δήλωση συμμόρφωσης του εργοστασίου κατασκευής, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
ΕΕ περί σήμανσης CE για τους κάδους 
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή των κάδων της διεθνούς 
σειράς ISO 9001:2015 

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



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

 
 ΟΜΑΔΑ Ζ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

5. Εξοπλισμός απόσμησης υπέργειων τροχήλατων και υπογείων κάδων 
απορριμμάτων 

 Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους) 
ώστε το υλικό εξουδετέρωσης οσμών να μην έχει χάσει τη δραστικότητά του, 
αμεταχείριστος, ευρέως διαδεδομένος με άριστη φήμη στη χώρα μας και το εξωτερικό.  Οι 
τεχνικές προδιαγραφές του  εξοπλισμού απόσμηση των συμβαστικών τροχήλάτων κάδων 
απορριμμάτων και των υπογείων κάδων έχουν ως εξής: 

  
 5.1 Υλικό εξουδετέρωσης οσμών συμβατικών κάδων  
 Το υπό προμήθεια υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την συνεχόμενη (24 
ώρες/ημέρα, 365 ημέρες/χρόνο) απόσμηση όλων των τύπων τροχήλατων κάδων 
απορριμμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής τους, το μήκος ή τη χωρητικότητά 
τους και να μπορεί να καλύπτει συμβαστικούς κάδους οικιακών απορριμμάτων 
χωρητικότητας μέχρι και 1.100lt.  
 Θα πρέπει να είναι σε εύχρηστη μορφή  (κατά προτίμηση σε μορφή γέλης για 
ευκολότερη εφαρμογή και τοποθέτηση) και να αποτελείται από αδρανή υλικά και μίγμα 
ενεργών συστατικών σε αέρια μορφή, τα οποία θα απελευθερώνονται ομοιόμορφα με 
εξαέρωση, έτσι ώστε σε αέρια φάση να αλληλεπιδρούν με τα συστατικά που προκαλούν 
την οσμή μετατρέποντας τη σε άοσμο υλικό (οξείδωση του αέρα). Η σύσταση των ενεργών 
συστατικών τα οποία θα απελευθερώνονται θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
επιτυγχάνεται η βέλτιστη επεξεργασία του αέρα.  
 Επιπλέον, θα πρέπει να μην είναι τοξικά καθώς η εφαρμογή ενός τέτοιου προϊόντος 
σε δημόσιους χώρους μπορεί να επιφέρει σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία 
καθώς και την υγεία του πληρώματος αποκομιδής κάδων. Επίσης δεν θα πρέπει να 
περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες για τους χρήστες και το περιβάλλον. 
Η διάρκεια δράσης του υλικού να είναι περίπου 3 μήνες και η διάρκεια ζωής (σε 
συσκευασία) τουλάχιστον 12 μήνες.  
  
 5.2 Θήκη τοποθέτησης υλικού εξουδετέρωσης οσμών συμβατικών κάδων 
 Η θήκη θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(HDPE)  ή άλλο ισοδύναμο υλικό και να διαθέτει ειδικό τρόπο στήριξης εντός του κάδου 
ώστε να μην επηρεάζεται από κραδασμούς και δονήσεις, ιδιαίτερα κατά την εκκένωση και 
πλύση του κάδου. Θα πρέπει να είναι ανθεκτική ώστε να μην καταστρέφεται  και να μην 
απαιτείται η αφαίρεσή της (ή του υλικού εξουδετέρωσης οσμών) κατά την πλύση του 
κάδου. Επιπλέον θα πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιούμενη. 
 Το μήκος της θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να καλύπτει περίπου το μισό ύψος του 
σώματος του κάδου και το σχήμα της να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο  προκειμένου να 
μην μειώνεται αισθητά η χωρητικότητα του κάδου.  
 Θα πρέπει να διαθέτει οπές σε όλο το μήκος της, από όπου θα γίνεται η διάχυση 
του υλικού εξουδετέρωσης οσμών,  οι οποίες θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες ώστε να 
αποφεύγεται η απόφραξή τους, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει σημείο εκκένωση των 
υδάτων και λοιπών εισερχομένων εντός του κάδου  υγρών. Επίσης, θα πρέπει να είναι  
ειδικά διαμορφωμένη   ώστε να μην φράζουν οι οπές της από σακούλες και απορρίμματα. 
 Η χρήση της δε θα απαιτεί μπαταρίες ή αντλία και η τοποθέτησή της θα πρέπει να 
είναι εύκολη, γρήγορη και να μην απαιτεί ειδικές γνώσεις 
  
 5.3 Υλικό εξουδετέρωσης οσμών υπόγειων κάδων 



 Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι κατάλληλο για την συνεχόμενη (24 
ώρες/ημέρα, 365 ημέρες/ χρόνο) απόσμηση των υπόγειων κάδων συλλογής 
απορριμμάτων ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής και το μήκος τους και να μπορεί να 
καλύπτει υπόγειους κάδους χωρητικότητας  μέχρι και 5.000lt.. Θα πρέπει να είναι σε 
εύχρηστη μορφή  (κατά προτίμηση σε μορφή γέλης για ευκολότερη εφαρμογή και 
τοποθέτηση) και να αποτελείται από αδρανή υλικά και μίγμα ενεργών συστατικών σε αέρια 
μορφή, τα οποία θα απελευθερώνονται ομοιόμορφα με εξαέρωση, έτσι ώστε σε αέρια 
φάση να αλληλεπιδρούν με τα συστατικά που προκαλούν την οσμή μετατρέποντας τη σε 
άοσμο υλικό (οξείδωση του αέρα). Η σύσταση των ενεργών συστατικών τα οποία θα 
απελευθερώνονται πρέπει να επιτυγχάνουν την βέλτιστη επεξεργασία του αέρα και να μην 
είναι τοξικά καθώς η εφαρμογή ενός τέτοιου προϊόντος σε δημόσιους χώρους επιφέρει 
σημαντικούς κινδύνους. Επίσης δεν πρέπει να περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες είναι 
επικίνδυνες για τους χρήστες και το περιβάλλον.   Η διάρκεια δράσης του υλικού πρέπει να 
είναι περίπου 3 μήνες και η διάρκεια ζωής (σε συσκευασία) τουλάχιστον 12 μήνες. 
 Θα πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να μην καταστρέφεται  και να μην απαιτείται η 
αφαίρεσή του κατά την αποκομιδή ή πλύση του κάδου. 
 Το υλικό θα διαθέτει μεταλλική πλάκα για την ενίσχυση του και για την απευθείας 
τοποθέτηση του στους υπόγειους κάδους χωρίς την ανάγκη μετατροπής της εγκατάστασης 
και χωρίς την ανάγκη ηλεκτρικής παροχής. Οι διαστάσεις της πλάκας θα πρέπει να είναι 
περίπου 280 Χ 220 Χ 6 mm.  Ο τρόπος λειτουργίας δεν πρέπει να επηρεάζει την ροή του 
αέρα και να μην δημιουργεί ηχητική ρύπανση. Η τοποθέτηση πρέπει να είναι εύκολη 
γρήγορη και να μην απαιτεί ειδικές γνώσεις.  
  
 Η τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει απαραιτήτως να 
συνοδεύεται από: 
 Πλήρη στοιχεία του προσφερόμενου υλικού, όπου απαραίτητα θα αναφέρονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά του, δηλαδή:  
 α) Τύπος-εμπορική ονομασία-τυχόν κωδικός του προϊόντος,  
 β) Φυλλάδιο (εγχειρίδιο - οδηγίες χρήσης) της παρασκευάστριας εταιρείας  
 γ) Η χώρα προέλευσης και η κατασκευάστρια εταιρεία 
 δ) Ημερομηνία παραγωγής και λήξης υλικού απόσμησης 
 Περιγραφή και τα τυπικά χαρακτηριστικά του είδους που προσφέρεται. 
 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι μπορεί να προμηθεύσει τον Δήμο με όλη την 

ποσότητα του είδους που προβλέπεται στη μελέτη και ότι μπορεί να  παραδώσει εντός 
τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Επιτροπής Παραλαβής 
Προμηθειών το 50% της προμήθειας. 

 Πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO 9001 & ISO 14001 του κατασκευαστή. 
 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
     Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.4412/16, όπως ισχύει. 
    Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή να 
συνοδεύονται με επίσημη επικυρωμένη μετάφραση. Ειδικότερα τα ιδιωτικά έγγραφα 
θα είναι επικυρωμένα από δικηγόρο  ο οποίος θα βεβαιώνει την ακρίβειά τους.  
     Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μηνών. Η παραλαβή των ειδών θα 
μπορεί να γίνεται τμηματικά, τηρουμένης της δέσμευση ότι η παράδοση του 50% της  
προμήθειας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την πρώτη έγγραφη ειδοποίηση 
της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών. 
      Στη σύμβαση θα προβλέπεται ότι με μέσα και έξοδα των προμηθευτών οι κάδοι  
θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένοι και έτοιμη για χρήση.  



    Πριν την παράδοση των ειδών θα πρέπει να προβλέπεται η προηγούμενη 
έγγραφη ενημέρωση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, προς διευκόλυνση του 
έργου της και προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα κατά την παράδοση 
της προμήθειας (η οποία θα συνοδεύεται με το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής)   
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΟΜΑΔΑ Α (Κ.Α. 02.20.7135.032):Μεταλλικός 
τροχήλατος κάδος απορριμμάτων μηχανικής 
αποκομιδής 1.100lt με πλαστικό επίπεδο καπάκι 
διπλού τοιχώματος και μηχανισμό ποδομοχλού 

Τεμάχιο 263 

2 ΟΜΑΔΑ Β (Κ.Α. 02.20.7135.011):Πλαστικός 
τροχήλατος κάδος απορριμμάτων μηχανικής 
αποκομιδής 1.100lt με πλαστικό επίπεδο καπάκι 
και μηχανισμό ποδομοχλού 

Τεμάχιο 305 

3 ΟΜΑΔΑ Γ (Κ.Α.02.20.7135.006): Μεταλλικοί 
επιδαπέδιοι κυλινδρικοί κάδοι 
μικροαπορριμμάτων 60 λίτρων 

Τεμάχιο 32 

4 ΟΜΑΔΑ Δ (Κ.Α.02.20.7135.007): Πλαστικός 
υπόγειος (ημιβυθιζόμενος) κάδος απορριμμάτων  
με μόνιμο σάκο από πλαστική λινάτσα 3.000lt   

Τεμάχιο 8 

5 ΟΜΑΔΑ Ζ:(Κ.Α. 20.6635.003)  Εξοπλισμός 
απόσμησης υπέργειων τροχήλατων και υπογείων 
κάδων απορριμμάτων 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Υλικό εξουδετέρωσης οσμών συμβατικών κάδων Τεμάχιο 80 

Θήκη τοποθέτησης υλικού εξουδετέρωσης οσμών 
συμβατικών κάδων 

Τεμάχιο 80 

Υλικό εξουδετέρωσης οσμών υπογείων κάδων Τεμάχιο 60 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θέρμη    13 / 11 /2019 Θέρμη   13 / 11 /2019 Θέρμη    13 / 11 /2019 

Προϊσταμένη Τμήματος 
Αποκομ. Απορριμμάτων 

& Ανακυκλ. Υλικών 

Προϊσταμένη Τμήματος 
Καθαρ. Κοιν. Χώρων & 

Ειδικών Συνεργείων 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

 
 

  

ΚΛΑΔΟΥΡΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

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

 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Αριθ. Μελέτης: ΔΠΠ   21/2019 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 
 
Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»                                                       

 
 
 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH 
 

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

θα συνεισφέρει στην υλοποίηση της γενικότερης πολιτικής του Δήμου 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 Δήμου και ειδικότερα από τον  Κ.Α 35.7135.030 με τίτλο «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης»  
προϋπολογισμών οικ. ετών 2019 και 2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.888,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (11.200€ και 2.688,00€ ΦΠΑ). 

Η διάρκεια σύμβασης θα είναι έξι (6) μηνών. 
 
 
 
 
 

 
Θέρμη  05-08-2019 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη  07-08-2019 

Η  Προϊσταμένη Δ/νσης 
Περιβάλλοντος &Πρασίνου 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 

      

 

 
 
 

 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Αριθ. Μελέτης: ΔΠΠ    21/2019 
 
 
 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 
 
Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

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. 

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 (CE, ISO 9001, ISO 14001 ή ισοδύναμα) και ότι είναι απαραίτητο για την αιτιολόγηση 
της συμμόρφωσης των προσφορών με τις τεχνικές προδιαγραφές.  
 
 
 
 
 

 
Θέρμη 05-08-2019 

Ο Συντάξας 
 
 
 

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη 07-08-2019 

Η  Προϊσταμένη Δ/νσης 
Περιβάλλοντος &Πρασίνου 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Αριθ. Μελέτης: ΔΠΠ   21/2019 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 
 
Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 
 
 

α/α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Κάδοι κομποστοποίησης  τεμάχια 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Θέρμη 05-08-2019 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη  07-08-2019 

Η  Προϊσταμένη Δ/νσης 
Περιβάλλοντος &Πρασίνου 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 107/12-11-2019 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
1.100lt, ΚΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

60lt , ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 3.000lt, ΚΑΔΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ
Α ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 

      ΟΜΑΔΑ Α: Κ.Α. 02.20.7135.032)         

 

Μεταλλικοί τροχήλατοι  κάδοι  απορριμμάτων 
μηχανικής αποκομιδής 1.100lt με πλαστικό 
επίπεδο καπάκι διπλού τοιχώματος και 
μηχανισμό ποδομοχλού 

Τεμ 263 275,00 72. 325,00 

                                                                                                                  ΦΠΑ 24% 17358 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 89. 683,00 

     ΟΜΑΔΑ Β: (Κ.Α. 02.20.7135.011) 
 

 
Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων 
μηχανικής αποκομιδής 1.100lt με πλαστικό 
επίπεδο καπάκι και μηχανισμό ποδομοχλού 

Τεμ 305 170,00 51. 850,00 

ΦΠΑ 24% 12.444,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 64.294,00 

     ΟΜΑΔΑ Γ: (Κ.Α. 02.20.7135.006) 

 
Μεταλλικοί επιδαπέδιοι κυλινδρικοί κάδοι 
μικροαπορριμμάτων 60lt 

Τεμ 32 95,00 3.040,00 

ΦΠΑ 24% 729,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 3.769,60 

     ΟΜΑΔΑ Δ: Κ.Α. 02.20.7135.007) 

 
Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι) κάδοι απορριμμάτων  
με μόνιμο σάκο από πλαστική λινάτσα 3.000lt   

Τεμ 8 2.700 21.600,00 

ΦΠΑ 24% 5.184,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 26.784,00 



      ΟΜΑΔΑ Ε: (Κ.Α. 35.7135.030) 

  Κάδοι κομποστοποίησης Τεμ 140 80 11200 

ΦΠΑ 24% 2688 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 13888 

      ΟΜΑΔΑ Ζ: (Κ.Α. 20.6635.003)                                                                                                            
      Εξοπλισμός απόσμησης υπέργειων τροχήλατων και υπογείων κάδων απορριμμάτων 

  Υλικό εξουδετέρωσης οσμών συμβατικών κάδων  Τεμ 80 25 2000 

 
Θήκη τοποθέτησης υλικού εξουδετέρωσης οσμών 
συμβατικών κάδων 

Τεμ 
80 

25 2000 

 Υλικό εξουδετέρωσης οσμών υπόγειων κάδων Τεμ 60 50 3000 

 7000 

ΦΠΑ 24% 1680 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 8680 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 207.098,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Θέρμη, 12/11/ 2019 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Θέρμη 12/11/ 2019 

 

   Κολοκυθάς Αθανάσιος 

  

  

 

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Τσαπικούνης Θεοφάνης 

 

                 

 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αρ. Μελέτης: 107/12-11-2019 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100lt, ΚΑΔΩΝ 
ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60lt , 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 3.000lt, ΚΑΔΩΝ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 
ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 

       ΟΜΑΔΑ Α: Κ.Α. 02.20.7135.032)         

 

 Μεταλλικοί τροχήλατοι  κάδοι  απορριμμάτων 
μηχανικής αποκομιδής 1.100lt με πλαστικό 
επίπεδο καπάκι διπλού τοιχώματος και 
μηχανισμό ποδομοχλού 

Τεμ 263    

                                                                                                                  ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  

       ΟΜΑΔΑ Β: (Κ.Α. 02.20.7135.011) 
 

 
Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων 
μηχανικής αποκομιδής 1.100lt με πλαστικό 
επίπεδο καπάκι και μηχανισμό ποδομοχλού 

Τεμ 305   

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  

       ΟΜΑΔΑ Γ: (Κ.Α. 02.20.7135.006) 

 
Μεταλλικοί επιδαπέδιοι κυλινδρικοί κάδοι 
μικροαπορριμμάτων 60lt 

Τεμ 32   

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ  

      ΟΜΑΔΑ Δ: Κ.Α. 02.20.7135.007) 

 
Πλαστικοί υπόγειοι (ημιβυθιζόμενοι) κάδοι απορριμμάτων  
με μόνιμο σάκο από πλαστική λινάτσα 3.000lt   

Τεμ 8   

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ  



     ΟΜΑΔΑ Ε: (Κ.Α. 35.7135.030) 

  Κάδοι κομποστοποίησης Τεμ 140    

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε  

     ΟΜΑΔΑ Ζ: (Κ.Α. 20.6635.003)                                                                                                            
          Εξοπλισμός απόσμησης υπέργειων τροχήλατων και υπογείων κάδων απορριμμάτων 

  Υλικό εξουδετέρωσης οσμών συμβατικών κάδων  Τεμ 80    

 
Θήκη τοποθέτησης υλικού εξουδετέρωσης οσμών 
συμβατικών κάδων 

Τεμ 
80 

  

 Υλικό εξουδετέρωσης οσμών υπόγειων κάδων Τεμ 60   

  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ  

 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Θέρμη, 12/11/ 2019 

  

   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Θέρμη 12/11/ 2019 

 

   

 Κολοκυθάς 
Αθανάσιος 

  

  

 

  

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

 

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Θεοφάνης Τσαπικούνης 

 

                 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 Θέρμη ..../..../2019 
 
 

Υπογραφή/Σφραγίδα 
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