
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ. Μελέτης: 56/15-09-2020

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΔΩΝ  1100 lt,ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ  60 lt,   ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  3.000  lt,
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
240lt ΚΑΙ  ΚΑΔΩΝ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 437.131 ευρώ με ΦΠΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ 1100 lt,ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60 lt,  ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3.000 lt,

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 240lt ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΜΑΔ  ΕΣ   Α,Β,Γ  (Μεταλλικοί  και  πλαστικοί  κάδοι  
απορ/των 1100   lt   και κάδων απορ/των 60   lt)  
- Τεχνική Περιγραφή 
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Ειδικοί όροι εκτέλεσης προμήθειας
- Προμέτρηση Υλικών

ΟΜΑΔΑ Δ ( Υπόγειοι κάδοι απορ/των 3000   lt)  
- Τεχνική Περιγραφή 
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Ειδικοί όροι εκτέλεσης προμήθειας
- Προμέτρηση Υλικών



ΟΜΑΔΑ   E (  Πλαστικοί κάδοι απορ/των 240   lt)  
- Τεχνική Περιγραφή 
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Προμέτρηση

ΟΜΑΔΑ     Z(  Κάδοι κομποστοποίησης  )  
- Τεχνική Περιγραφή 
- Τεχνικές Προδιαγραφές
- Προμέτρηση

 
- Προϋπολογισμός
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
1100 lt ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 60lt  »

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1.100lt ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60lt»

Θέρμη 26 / 8 / 2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  57.207,30 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-Τεχνική Περιγραφή-C.P.V.
-Τεχνικές Προδιαγραφές
-Ειδικοί όροι εκτέλεσης προμήθειας
-Προμέτρηση Υλικών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
1.100lt ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ 
ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60lt»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν Τεύχος Μελέτης Προδιαγραφών 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

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 2021.

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 34 (τεμάχια)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικές απαιτήσεις που αφορούν στις ομάδες κάδων 

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
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
(2021) 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

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
     Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με το Ν.4412/16, όπως ισχύει.
      Όλα  τα  πιστοποιητικά  θα  πρέπει  να  είναι  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  να
συνοδεύονται με επικυρωμένη μετάφραση, τα δε ιδιωτικά έγγραφα επικυρωμένα από
δικηγόρο ή απλή φωτοτυπία με την συνυποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία



βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
     Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μηνών. Εφόσον τα είδη παραδοθούν
πριν εκπνεύσει  το ανωτέρω χρονικό διάστημα να προβλέπεται  ότι η σύμβαση θα
λήγει με την ολοκλήρωση της παραλαβής της προμήθειας. 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 (περιλαμβάνεται η μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτησή τους σε
χώρο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία) πλήρως συναρμολογημένοι και έτοιμοι
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 34

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη    26 / 8 /2020 Θέρμη    26 / 8 /2020 Θέρμη    26 / 8 /2020

Προϊσταμένη Τμήματος
Αποκομ. Απορριμμάτων

& Ανακυκλ. Υλικών

Προϊσταμένη Τμήματος
Καθαρ. Κοιν. Χώρων &

Ειδικών Συνεργείων

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Α/Α

ΚΛΑΔΟΥΡΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ  ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  ΚΛΑΔΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

«Προμήθεια  και εγκατάσταση
υπόγειων κάδων απορριμμάτων

χωρητικότητας  3.000lt»

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΟΜΑΔΑ Δ)

«Προμήθεια  και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων
χωρητικότητας  3.000lt»

Θέρμη 28 / 7 / 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-Τεχνική Περιγραφή
-Τεχνικές Προδιαγραφές
-Ειδικοί όροι εκτέλεσης προμήθειας
- Προμέτρηση Υλικών



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

«Προμήθεια  και εγκατάσταση
υπόγειων κάδων απορριμμάτων

χωρητικότητας  3.000lt»

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
Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό  αφορά  στην  προμήθεια  και  εγκατάσταση  δεκαεπτά  (17)  υπόγειων
κάδων απορριμμάτων  χωρητικότητας 3.000lt.

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  του  τμήματος  Αποκομιδής  Απορριμμάτων  &  Ανακυκλώσιμων  Υλικών  της  Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης για το έτος 2021.

Η ανάγκη της προμήθειας νέου τύπου υπογείων κάδων απορριμμάτων προέκυψε ως εναλλακτική
λύση στα διάφορα θέματα (διαρροή υγρών σε περίπτωση που δημιουργηθεί οπή στο σάκο κλπ.)
που  παρουσιάζονται  κατά  την  αποκομιδή  των  υπογείων  κάδων  απορριμμάτων  με  σάκο  σε
ευαίσθητες  περιοχές  του  δήμου  (πλατείες  κλπ.).  Εξάλλου,  στο  πλαίσιο  της  αναβάθμισης  και
ανάδειξης  του  αστικού  φυσικού  περιβάλλοντος,  της  βιώσιμης  διαχείρισης  των  αστικών
απορριμμάτων και της βελτίωσης του αστικού εξοπλισμού στον Δήμο Θέρμης, η ανάπτυξη δικτύου
υπογείων  κάδων  προσωρινής  αποθήκευσης  δημοτικών  απορριμμάτων  αποτελεί  βασική
προτεραιότητα  του  Δήμου,  λόγω  των  πλεονεκτημάτων  που  εμφανίζουν  σε  σχέση  με  τους
υπέργειους κάδους απορριμμάτων.

Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά σε δεκαεπτά (17) συστήματα υπογείων κάδων, οι οποίοι
θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία του Δήμου όπου θα κατασκευαστούν ειδικά
φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα εντός των οποίων θα τοποθετηθούν πλαστικοί κάδοι  συλλογής
απορριμμάτων,  χωρητικότητας  περίπου  3.000lt έκαστος,  αφού  διασφαλιστεί  η  δυνατότητα
διέλευσης του απορριμματοφόρου οχήματος από την περιοχή και η μη ύπαρξη δικτύων κοινής
ωφελείας.

Η χωροθέτηση των υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων θα σχεδιαστεί με
γνώμονα  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  των  περιοχών  τοποθέτησης,  η  ασφαλής  και  απρόσκοπτη
λειτουργία της προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και ο βασικός στόχος του Δήμου που
είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Παρατίθενται ενδεικτικά σημεία χωροθέτησης:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ

Θέρμη Κεντρική πλατεία Παραμάνα (έναντι Ηρ.Πολυτεχνείου) 5

Θέρμη Κεντρική πλατεία Παραμάνα (επί της οδού Αγ.Νικολάου) 4

Θέρμη Διασταύρωση των οδών Παπαναστασίου και Δημ.Καραολή 1

Τρίλοφος Διασταύρωση των οδών Ελευθερίας και Περικλέους 
(έναντι πρώην Δημαρχείου Μίκρας)

2



Τρίλοφος Διασταύρωση των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου  και Ανδρέα
Κάλβου (πλησίον 1ου Γυμνασίου Μίκρας)

1

Καρδία Δίπλα σε μνημείο Ηρώων στην αρχή της οδού 25ης
Μαρτίου

(έναντι κτηρίου Κοινότητας )

1

Πλαγιάρι Διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου και
Μεγ.Αλεξάνδρου

(επί εισόδου παιδικής χαράς)

1

Πλαγιάρι Επί της οδού Μιαούλη 
(έναντι εκκλησίας Αγ.Δημητρίου)

1

Τριάδι Κεντρική πλατεία (πλησίον οδού Ελ. Βενιζέλου) 1
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Η  ιεράρχηση  των  προτεραιοτήτων  για  την  τελική  επιλογή  των  σημείων  εγκατάστασης  θα
επιβεβαιωθεί από το Δήμο Θέρμης πριν την υλοποίηση του έργου.

Στην  προμήθεια  των  υπογείων  κάδων,  οι  οποίοι  θα  μπορούν  να  παραδοθούν  και  τμηματικά,
περιλαμβάνεται η μεταφορά και η τοποθέτησή τους στα σημεία που θα κατασκευαστούν από τον
ανάδοχο  και  τα  οποία  θα   υποδειχτούν  από  την  υπηρεσία  σε  συνεργασία  με  την  επιτροπή
παραλαβής  προμηθειών-εργασιών.  Στις  προβλεπόμενες  θέσεις  λειτουργίας  των  υπόγειων
κάδων οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης τους θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του
Αναδόχου όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.

Οι υπόγειοι κάδοι θα είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής με επαρκή, αποδεδειγμένη και
δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα.  Πρωτότυπα συστήματα υπόγειων κάδων που δεν έχουν
δοκιμαστεί  επιτυχώς δεν γίνονται  δεκτά.  Το σύστημα των υπόγειων κάδων θα πρέπει  να είναι
στιβαρής  και  ανθεκτικής  κατασκευής  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  μακρόχρονη  χρήση  τους  χωρίς
προβλήματα. Ειδικότερα το υπέργειο τμήμα θα πρέπει να εμφανίζει ευχάριστο σχεδιασμό, ώστε να
προσφέρει αρχιτεκτονική εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου εγκατάστασης.

Οι κάδοι θα είναι  κατάλληλοι ώστε η συλλογή τους να μπορεί  να γίνεται με συμβατικού τύπου
απορριμματοφόρα οχήματα οπίσθιας φόρτωσης, (με υπερκατασκευή τύπου πρέσας), εφοδιασμένα
με  υδραυλικό  μηχανισμό  γερανοφόρου  (τύπου  παπαγαλάκι),  ενώ  η  εκκένωσή  τους  θα
επιτυγχάνεται  υποχρεωτικά  με  προσαρμογή  στους  πλευρικούς  βραχίονες  ανατροπής,  του
ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου οχήματος, με τον οποίο ανατρέπονται οι κοινοί
τροχήλατοι  κάδοι  απορριμμάτων.  Οι  κάδοι  θα  είναι  συγκροτημένοι  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να
παρέχουν τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας κατά τον χειρισμό τους.

Ειδικότερα,  οι  προσφερόμενοι  υπόγειοι  κάδοι,  θα  πρέπει  να  συνεργάζονται  με  το  υφιστάμενο
γερανοφόρο απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου που φέρει ταυτόχρονα και βραχίονες ανύψωσης,
η  δε  συμβατότητα  συνεργασίας  θα  επαληθευτεί  κατόπιν  επίδειξης  δείγματος,  από  τους
υποψήφιους προμηθευτές.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατ΄ελάχιστο στις Τεχνικές Προδιαγραφές
και  στο  σκοπό  για  τον  οποίο  προορίζονται  που  είναι  η  αποκομιδή  των  αστικού  τύπου
απορριμμάτων και η εξασφάλιση των συνθηκών υγιεινής του Δήμου.

Η δαπάνη  της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους (ίδια Κ.Α.) του προϋπολογισμού
εξόδων του Δήμου Θέρμης για το έτος 2021. 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι  προς  προμήθεια  υπόγειοι  κάδοι  θα  πρέπει  να  είναι  απολύτως  καινούργιοι,  αμεταχείριστοι,
σύγχρονοι,  εξελιγμένου και γνωστού τύπου σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.
Κάθε  κάδος  υπόγειας  αποθήκευσης  απορριμμάτων  θα  αποτελείται  από  το  υπόγειο  και  το
υπέργειο τμήμα. Θα πρέπει υποχρεωτικά:

1. Να  είναι  τυποποιημένης  βιομηχανικής  κατασκευής  και  να  έχουν  αποδεδειγμένη  και
δοκιμασμένη λειτουργία στην  Ελλάδα τουλάχιστον για τρία  χρόνια και με ελάχιστο πλήθος
εγκατεστημένων  μονάδων,  ίσο  της  δημοπρατούμενης  ποσότητας. Πρωτότυπα  συστήματα
υπόγειων κάδων, που δεν έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά.

2. Να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση τους
χωρίς  προβλήματα.  Ειδικότερα  το  υπέργειο  τμήμα  θα  πρέπει  να  εμφανίζει,  ευχάριστο
σχεδιασμό  ώστε  να  προσφέρει  αρχιτεκτονική  εναρμόνιση,  με  τον  περιβάλλοντα  χώρο του
σημείου εγκατάστασης.

3. Να  είναι  συγκροτημένοι  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  παρέχουν  τις  απαιτούμενες  συνθήκες
ασφάλειας κατά τον χειρισμό τους.  Ειδικότερα δε -  και  όπου εφαρμόζεται  -  τα επί μέρους
τμήματα των κάδων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN-13071-1 και
EN-13071-2.

4. Να είναι κατά το δυνατόν απλοί στο σχεδιασμό και στην λειτουργία τους, ώστε να προσφέρουν
εύκολο  χειρισμό,  εύκολες  συνθήκες  συντήρησης  και  εύκολες  συνθήκες  πρόσβασης  για
συντήρηση και καθαρισμό οπότε απαιτείται. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ευκολία της διαδικασίας
εγκατάστασης των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων, στα προβλεπόμενα σημεία λειτουργίας.

5. Να παρέχουν αποδεδειγμένα επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων
οσμών και να αποτρέπουν την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων κλπ.

6. Να συντελούν στην συμβατότητα, αφού οι κάδοι αποθήκευσης θα πρέπει υποχρεωτικά, να
είναι  κατάλληλοι  για συνεργασία  με  τον υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του  Δήμου,
δηλαδή  συμβατικού  τύπου  απορριμματοφόρα  οπίσθιας  φόρτωσης,  με  μηχανισμό  τύπου
πρέσας.  Η  δε  εκκένωσή  τους  υποχρεωτικά  θα  επιτυγχάνεται,  με  προσαρμογή  στους
πλευρικούς  βραχίονες  ανατροπής  του  ανυψωτικού  μηχανισμού  του  απορριμματοφόρου
οχήματος, με τον οποίο ανατρέπονται  οι συμβατικοί  τροχήλατοι  κάδοι απορριμμάτων. Η δε
συμβατότητα  συνεργασίας  θα  επαληθευτεί,  κατόπιν  προσκόμισης  δείγματος  από  τους
υποψήφιους προμηθευτές.

7. Να είναι ιδιαίτερα εύχρηστοι και με γεωμετρικά χαρακτηριστικά πλάτους και μήκους, που δεν
θα υπερβαίνει τα 2m περίπου, έτσι ώστε να μπορούν να σχηματίζουν “νησίδες” συμπαγών
διαστάσεων με “συστοιχίες” μιας και περισσοτέρων μονάδων και να μπορούν να εισαχθούν σε
κατάλληλα  σκάμματα,  που  θα  διαμορφώσει  ο  ανάδοχος,  για  την  περισυλλογή  οικιακών,
εμπορικών απορριμμάτων από σημεία της πόλης.

8. Το  βάθος  των  σκαμμάτων  που  απαιτείται  για  την  εγκατάστασή  τους,  να  μην  υπερβαίνει
περίπου τα 2 έως 2,2m, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες παρεμβολών με τα υφιστάμενα
υπόγεια δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.).

9. Το  προστατευτικό  φρεάτιο  εκ  σκυροδέματος  θα  πρέπει  να  είναι  τέτοιων  χαρακτηριστικών
(αποδεδειγμένα  στεγανό),  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  δυνατότητα  εγκατάστασής  του  και  σε
σημεία της πόλης με υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα.

10. Η  συγκρότηση  κάθε  ενός  υπόγειου  κάδου,  θα  προσφέρει  μια  συνολική  γεωμετρική
αποθηκευτική χωρητικότητα 3.000 lt περίπου (±10%).

 ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ

 Προστατευτικό φρεάτιο

Για την σταθεροποίηση του εδάφους και την στεγανοποίηση του συστήματος, το υπόγειο τμήμα θα
αποτελείται  από  ένα  φρεάτιο  από  προκατασκευασμένο  οπλισμένο  σκυρόδεμα  κατάλληλων
προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής.

Το εν λόγω προστατευτικό φρεάτιο θα είναι σχήματος κόλουρης πυραμίδας περίπου με εξωτερικές
διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 1,7x1,7x1,9m περίπου και το οποίο δύναται να εγκατασταθεί σε ένα σκάμμα



ανάλογων  διαστάσεων  μετά  από  εκσκαφή  του  εδάφους.  Το  φρεάτιο  ολόσωμης  (μονομπλόκ)
κατασκευής  θα  είναι  κατασκευασμένο  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  κατηγορίας  αντοχής  C30/37
τουλάχιστον με κατάλληλες προσμίξεις για την εξασφάλιση της στεγανότητας, (ως ορίζεται στον
Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΦΕΚ 1561 Β’2016, στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1
ή ανάλογο πρότυπο) ενώ ο οπλισμός του θα είναι από κατάλληλης αντοχής χάλυβα. Η εκσκαφή
του σκάμματος θα πραγματοποιηθεί με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου.

Επισημαίνεται ότι για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανότητας του υπόγειου φρεατίου
από σκυρόδεμα, είναι επιβεβλημένη η σκυροδέτηση του σε μεταλλικό καλούπι και σε μία φάση
(μονομπλόκ), ώστε να αποφευχθούν οι ενώσεις που αποτελούν και σημεία αστοχίας, σ’ ότι αφορά
την στεγανότητα.

Το βάρος του φρεατίου θα είναι υποχρεωτικά 4tn τουλάχιστον, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα
άνωσης  σε  σημεία με  υψηλή  στάθμη υδροφόρου  ορίζοντα,  τα  τοιχώματα  του  θα  είναι  ικανού
πάχους (υποχρεωτικά 120 mm τουλάχιστον) ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή στην πίεση
του εδάφους και να αποτρέπεται η εισροή τυχόν υδροφόρου ορίζοντα ή των νερών της βροχής
εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισμάτων στο υπέδαφος.

Προς τεκμηρίωση της αντοχής στις πιέσεις του εδάφους και τις στεγανότητας, οι υποψήφιοι θα
πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν: σχέδια και αναλυτική στοιχειοθέτηση (μελέτη) και στατικούς
υπολογισμούς σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωκώδικες.

Επισημαίνεται  ότι  για  την  εξασφάλιση  της  ποιότητας,  ιδιαίτερα  ο  κατασκευαστής  του
προστατευτικού φρεατίου εκ σκυροδέματος θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ISO 9001 & ΙSO
14001 σε ισχύ.

Το προστατευτικό φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολο
καθαρισμό του εσωτερικού χώρου.

Για την διευκόλυνση της εγκατάστασής του, το προκατασκευασμένο φρεάτιο κατά την παράδοσή
του θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν την
εύκολη και ασφαλή εναπόθεσή του και προσαρμογή του μέσα στο σκάμμα.

Το φρεάτιο εγκαθίσταται σε σκάμμα ανάλογων διαστάσεων μετά από εκσκαφή του εδάφους.

Επιπλέον  ο  πυθμένας  του  σκάμματος  θα  πρέπει  να  έχει  επαρκή  θεμελίωση  ώστε  να  μην
παρουσιάζονται προβλήματα καθίζησης του προκατασκευασμένου φρεατίου μέσα στο έδαφος. Η
θεμελίωση θα πραγματοποιηθεί με διάστρωση σκυροδέματος (μπετόν καθαριότητας πάχους 10 cm
τουλάχιστον και κατηγορίας αντοχής C12/15 τουλάχιστον, όπως ορίζεται στον Ελληνικό Κανονισμό
Τεχνολογίας  Σκυροδέματος  (ΦΕΚ/1561/Β/2-6-16)  και στο  πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ  206  ή  ανάλογο
πρότυπο.

Κατά την εγκατάστασή του, το φρεάτιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα «αλφαδιασμένο» με την άνω
επιφάνεια  του  περιβάλλοντα  χώρου.  Περιμετρικά  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  κατάλληλα  κανάλια
αποστράγγισης  μέσω  των  οποίων  θα  μπορεί  να  διαφεύγει  το  νερό  της  βροχής  χωρίς  να
παρουσιάζεται πρόβλημα εισροής μέσα στον χώρο του κάδου.

 Κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων

Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο αποθήκευσης
των απορριμμάτων χωρητικότητας 2.600lt με απόκλιση ±10%.

Ο κάδος  αποθήκευσης  απορριμμάτων  θα  είναι  κατασκευασμένος  από σκληρό  πλαστικό  (από
πολυαιθυλένιο  και  όχι  μεταλλικός)  για  να  συμβάλλει  στη  μείωση θορύβου κατά  τις  διαδικασίες
αποκομιδής,  πλήρως  ανθεκτικό  στη  διάβρωση  και  επαρκώς  εύκαμπτο  ώστε  να  αντέχει  σε
κτυπήματα  και  προσκρούσεις  και  να  συμβάλλει  στη  μείωση  θορύβου  κατά  τις  διαδικασίες
αποκομιδής. Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. Το σώμα
του  πλαστικού  κάδου  θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο  σε  ενιαίο  κέλυφος  (μονομπλόκ)  με
τοιχώματα πάχους 9mm τουλάχιστον χωρίς ραφές και συγκολλήσεις.

Αν  χρησιμοποιούνται  μεταλλικά  στοιχεία  ή  εξαρτήματα  στην  συγκρότηση  του  κάδου,  αυτά  θα
πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι της διάβρωσης.

Το  καθαρό  βάρος  του  κάδου  αποθήκευσης  δεν  θα  είναι  μεγαλύτερο  των  150  kg.  Ο  κάδος
αποθήκευσης  θα  πρέπει  να  έχει  την  ικανότητα  ασφαλούς  αποθήκευσης  οικιακού  τύπου
απορριμμάτων με χαρακτηριστικά που επικρατούν σε Δήμους της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα



αντίστοιχα  φορτία  που  ασκούνται  κατά  της  διαδικασίες  αποκομιδής.  Ιδιαίτερα  η  αντοχή  του
πλαστικού κελύφους στα ανωτέρω φορτία πρέπει  να επιτυγχάνεται  χωρίς  την αναγκαιότητα να
περιβάλλεται  από κάποιο  ενισχυτικό πλαίσιο  (π.χ.  από μέταλλο το  οποίο κινδυνεύει  λόγω της
υγρασίας που αναπτύσσεται εντός του φρεατίου να υποστεί διάβρωση).

Ειδικότερα ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN-13071-1 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό.

Τρόπος αποκομιδής κάδου αποθήκευσης

Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά, με την ανατροπή
του μέσα στη χοάνη οπίσθιας φόρτωσης, ενός συμβατικού απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου
πρέσας), σε συνεργασία με τους πλευρικούς βραχίονες, (κατά DIN) κλασσικού τύπου ανυψωτικού
μηχανισμού. Προς τούτο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κάδου, θα πρέπει να είναι συμβατά για
συνεργασία με τον ανυψωτικό μηχανισμό.

Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις παραλαβής και ανέλκυσης,
από  το  προστατευτικό  φρεάτιο  οι  οποίες  θα  συνεργάζονται  με  σύστημα  απλού  γάντζου
αγκίστρωσης. Ο αναγκαίος μηχανισμός για την παραλαβή και  την ανέλκυση του κάδου από το
έδαφος, θα πρέπει να είναι τέτοιων γεωμετρικών χαρακτηριστικών και βάρους, ώστε να μπορεί
υποχρεωτικά να προσαρμοστεί, στον υπάρχοντα στόλο απορριμματοφόρων οπίσθιας φόρτωσης
του Δήμου.

 Πλατφόρμα ασφαλείας

Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκομιδής κατά την διαδικασία εξαγωγής,
ανύψωσης και αποκομιδής του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου προστατευτικού φρεατίου
θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μια μετακινούμενη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κάτω από
τον κάδο ή στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισμένος εντός του φρεατίου. Κατά την εξαγωγή του
κάδου η εν λόγω πλατφόρμα θα μετακινείται  προς τα πάνω ώστε να καλύπτει  με ασφάλεια το
άνοιγμα του υπόγειου τμήματος και να προστατεύει τους διερχόμενους εν όσο ο κάδος βρίσκεται
απομακρυσμένος από το χώρο του φρεατίου.

Η εν λόγω πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να έχει αντοχή φορτίου ενός ατόμου βάρους έως 150
kg που τυχόν στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρμα θα υποχωρεί προς τα κάτω μόνο κατά την εκ
νέου βύθιση του κάδου εντός του φρεατίου.

Αν  χρησιμοποιούνται  μεταλλικά  στοιχεία  ή  εξαρτήματα  στην  συγκρότηση  της  πλατφόρμας
ασφαλείας, αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι της
διάβρωσης.

Ειδικότερα η πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN-13071-2 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό.

Προκειμένου  να  αποφευχθούν  λειτουργικά  προβλήματα,  οι  μηχανισμοί  λειτουργίας  της
πλατφόρμας  δεν  θα  βασίζονται  σε  συστήματα  αντίβαρων,  που  παρουσιάζουν  αυξημένα
προβλήματα  συντήρησης,  θα  εκτιμηθεί  ιδιαίτερα  η  εν  λόγω  πλατφόρμα  να  κινείται  μέσω
κατάλληλων αεροελατηρίων.

Επιπλέον, η ως άνω πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διατάξεις και μηχανισμούς
που επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού φρεατίου
για τυχόν επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού.

ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ

 Πλατφόρμα πεζοδρόμου

Το  πάνω  μέρος  του  προστατευτικού  φρεατίου  του  κάδου  θα  πρέπει  να  καλύπτεται  με  μια
κατάλληλα  διαμορφωμένη  πλατφόρμα  η  οποία  θα  βρίσκεται  κατά  προτίμηση  στη  στάθμη  του
πεζοδρόμου και θα είναι διαστάσεων που ταυτίζονται με την ανωτέρω περίμετρο του πλαισίου του
προστατευτικού φρεατίου ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών πάνω από τον
χώρο του υπόγειου κάδου.

Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να εφάπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής
στεγανότητα  για  την  αποτροπή  έκλυσης  δυσάρεστων  οσμών  και  της  εισροής  των  νερών  της



βροχής  εντός  του  φρεατίου.  Από την  εμφανή  πλευρά,  η  επιφάνεια  της  πλατφόρμας  θα  φέρει
κατάλληλη επικάλυψη με πλακίδια φυσικού πετρώματος γρανίτη η οποία θα πρέπει να μπορεί να
εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο των σημείων εγκατάστασης και θα είναι ανθεκτική στη
διάβρωση και τις φθορές (τυχόν απαιτήσεις χρωματισμού θα καθορισθούν στη σχετική σύμβαση).

Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να είναι στιβαρής μεταλλικής κατασκευής. Οι επιφάνειες των
μεταλλικών στοιχείων της πλατφόρμας θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία
προστασίας έναντι της διάβρωσης.

Η πλατφόρμα θα πρέπει  να είναι  εφοδιασμένη με  κατάλληλους μηχανισμούς ή διατάξεις  χάριν
στους οποίους θα ανοίγει και κλείνει ώστε να μπορεί με ασφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδος
αποθήκευσης κατά την φάση της αποκομιδής του.  Το σύστημα ανοίγματος  και  κλεισίματος  θα
πρέπει να λειτουργεί με τρόπο χωρίς να απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα
κλπ.). Γενικά ο χειρισμός ανοίγματος και κλεισίματος της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι εύκολος
χωρίς  να  απαιτείται  άσκηση  μεγάλης  μυϊκής  δύναμης  και  σε  κάθε  περίπτωση  να  μπορεί  να
πραγματοποιείται από ένα άτομο σε συνήθη φυσική κατάσταση.

Επίσης  θα  πρέπει  να  διαθέτει  σύστημα  κλειδώματος  που  θα  συγκρατεί  την  πλατφόρμα  με
ασφάλεια σε οριζόντια θέση. Το ξεκλείδωμα θα επιτυγχάνεται με κλειδί με το οποίο θα εφοδιάζεται
το πλήρωμα της αποκομιδής. Για την αποτροπή πρόσβασης τρίτων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων,
το κλειδί  θα πρέπει να είναι  ειδικού τύπου μη ευρέως διαδεδομένο αλλά κοινό για όλους τους
υπόγειους κάδους (master key).

Η αντοχή σε φορτίο της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου
ΕΝ 13071-2. Ειδικότερα η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
του προτύπου EN-13071-2 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό.

Διάταξη εισαγωγής απορριμμάτων

Πάνω στην ως άνω περιγραφόμενη πλατφόρμα πεζοδρόμου θα προσαρμόζεται το υπέργειο τμήμα
που  αποτελείται  από  “χοάνη/πύργο”  εισαγωγής  των  απορριμμάτων,  χωρητικότητας  400lt  με
απόκλιση ±10%.

Επειδή η “χοάνη”  αποτελεί το εμφανές σημείο όλης της κατασκευής θα πρέπει να παρουσιάζει
προσεγμένο και ελκυστικό σχεδιασμό. Επιπλέον για την διασφάλιση της διαχρονικής ελκυστικής
εμφάνισης το  σώμα θα πρέπει  να είναι  κατασκευασμένο από ανοξείδωτο  χάλυβα (AISI  304 ή
ανώτερο) ελάχιστου πάχους 1,5 mm.

Η “χοάνη” θα βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρμας και πάνω από το κέντρο του κάδου ώστε να
επιτυγχάνεται  ομαλή ισοκατανομή των απορριμμάτων που ρίπτονται  μέσα στον κάδο υπόγειας
αποθήκευσης.  Θα  είναι  κυλινδρικού  σχήματος  και  θα  πρέπει  να  είναι  σχετικά  συμπαγών
διαστάσεων,  μεγίστου ύψους 1,2  m ώστε να εξασφαλίζεται  η προσβασιμότητα χρήσης και  για
άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Η ”χοάνη” θα φέρει ένα στόμιο ικανών διαστάσεων (υποχρεωτικά 70x70cm ±5%) ώστε να μπορεί
να δέχεται και σακούλες απορριμμάτων μεγάλου μεγέθους (100 lit.).

Υποχρεωτικά θα φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των νερών της
βροχής και την έκλυση οσμών και την αποτροπή του θορύβου κατά την επαναφορά.

Το σκέπαστρο θα  προσφέρει  ευχερή και  εύκολο  άνοιγμα προς τους  χρήστες  & θα ανοίγει  με
μηχανισμό ποδοπεντάλ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ

Για  την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  των  υπόγειων  κάδων,  ο  ανάδοχος  θα  παραδώσει/
προσαρμόσει  επί  αυτών  σύστημα  επιτήρησης  της  πληρότητας  τους,  αποτελούμενο  από
αισθητήρες  που  θα  τοποθετηθούν  σε  κάθε  υπόγειο  κάδο,  συνοδευόμενο  από  εφαρμογή
λειτουργίας συστήματος μετάδοσης μετρήσεων και λογισμικού (software) για την διαχείριση των
δεδομένων, προσβάσιμο στο διαδίκτυο, για χρονικό διάστημα ενός έτους, από την ενεργοποίηση /
θέση σε λειτουργία του εκάστοτε αισθητήρα.

Επισημαίνεται  ότι  οι  αισθητήρες  καθώς  και  η  εφαρμογή  λειτουργίας  συστήματος  μετάδοσης
μετρήσεων και λογισμικού (software) για την διαχείριση των δεδομένων, θα ενσωματώνεται στην
προσφερόμενη τιμή, για τα υπό προμήθεια πλήρη συγκροτήματα υπόγειων κάδων.



Με το σύστημα επιτήρησης της πληρότητας των υπόγειων κάδων, ο Δήμος προσδοκά να επιτύχει
ένα  καλύτερο  προγραμματισμό  των  δρομολογίων  αποκομιδής  και  αποτροπή  άσκοπων
μετακινήσεων  των  απορριμματοφόρων  με  αποτέλεσμα  υψηλότερη  απόδοση  στο  έργο  της
αποκομιδής.

Οι αισθητήρες θα εγκατασταθούν σε κατάλληλο σημείο των υπόγειων κάδων και  θα έχουν την
ικανότητα  να  καταγράφουν  τον  βαθμό  πλήρωσης  αυτών.  Θα  λειτουργούν  με  μπαταρίες  που
παρέχουν λειτουργική αυτονομία τουλάχιστον 3 ετών. Θα είναι στεγανοί (IP66) και σχεδιασμένοι να
αντέχουν σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες καθώς και στα χημικά.

Οι αισθητήρες θα έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν σε προγραμματιζόμενες συχνότητες (π.χ. 3
φορές  ανά  24ωρο)  ασύρματα  τα  δεδομένα  μετρήσεων  μέσω  δικτύου  GSM  σε  ένα  “server”
διαχείρισης. Ο Δήμος θα πρέπει να έχει δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα μέσω διαδικτύου με
εξειδικευμένους κωδικούς πρόσβασης.

Τα ελάχιστα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισμικού διαχείρισης είναι :

- Λειτουργία 24 ώρες/7 ημέρες, με πρόσβαση μέσω διαδικτύου.

- Δυνατότητα παραμετροποίησης των αισθητήρων μέσω του λογισμικού

- Απεικόνιση τελευταίων μετρήσεων, τοποθεσίας με χρήση λεκτικού και GIS

- Απεικόνιση ιστορικών στοιχείων για κάθε θέση υπόγειου κάδου

- Απεικόνιση  “συναγερμών”  για  κάθε  θέση  υπόγειου  κάδου  (π.χ.  ανοικτή  πλατφόρμα
κυκλοφορίας, χαμηλή μπαταρία, χαμηλό σήμα, λάθος μέτρησης)

- Παραγωγή βέλτιστης διαδρομής αποκομιδής σύμφωνα με το επίπεδο πλήρωσης των υπόγειων
κάδων ανά ζώνη

- Παραγωγή αναφοράς με τα ιστορικά στοιχεία για κάθε θέση υπόγειου κάδου

- Δυνατότητα  ορισμού  τύπων υπόγειων κάδων (π.χ.  σύμμεικτα  απορρίμματα,  ανακυκλώσιμα,
κλπ)

Με την θέση σε λειτουργία του συστήματος επιτήρησης στάθμης πλήρωσης ο ανάδοχος θα προβεί
στην εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου για την χρήση του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  στην  Τεχνική  τους  Προσφορά  τις  παρακάτω
πληροφορίες και στοιχεία:

Κατάλογο όμοιων κατασκευών :

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων όμοιων εγκαταστάσεων που έχουν
υλοποιήσει  οι ίδιοι  κατά την τελευταία 3ετία,  με αναφορά στον τόπο εγκατάστασης,  ποσότητες
καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή. Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν
παραδώσει  κατά  την  τελευταία  3ετία  στην  Ελλάδα  μια  ποσότητα  ίση  ή  μεγαλύτερης  της
δημοπρατούμενης, και να προσκομίσουν τουλάχιστον δύο σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
και λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών  από αντίστοιχο φορέα (π.χ. Ο.Τ.Α.).

Τεχνικές πληροφορίες για την “χοάνη-πύργο” τροφοδοσίας :

- Υλικό κατασκευής και αντοχή έναντι της διάβρωσης.

- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά.

- Περιγραφή τρόπου λειτουργίας.

 Τεχνικές πληροφορίες για το προστατευτικό φρεάτιο :

- Υλικό κατασκευής : τύπος σκυροδέματος και οπλισμού, χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος,
απόβαρο φρεατίου

- Διαστάσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, πάχη τοιχωμάτων και πυθμένα

- Αναλυτική  στοιχειοθέτηση  και  αναλυτικοί  στατικοί  υπολογισμοί  (μελέτη),  σύμφωνα  με  τους
ισχύοντες  ευρωκώδικες,  για  τεκμηρίωση  της  αντοχής  στις  πιέσεις  του  εδάφους  και  τις



στεγανότητας.

Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο αποθήκευσης απορριμμάτων :

- Υλικό κατασκευής και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του

- Πάχη τοιχωμάτων

- Διαστάσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και βάρος του κάδου

Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασμα του κάδου αποθήκευσης:

- Τεχνικά  χαρακτηριστικά  διατάξεων  προσαρμογής  στον  ανυψωτικό  μηχανισμό  του
απορριμματοφόρου για την εκκένωση του κάδου δια της ανατροπής

- Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος παραλαβής (από υδραυλικό γερανό)

- Τεκμηρίωση  για  την  συμβατότητα  λειτουργίας  των  προσφερόμενων  υπόγειων  κάδων  με  τα
υφιστάμενα  απορριμματοφόρα  του  Δήμου  (οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  επισκεφθούν  το
αμαξοστάσιο  του  Δήμου  και  να  λάβουν  πληροφορίες  για  το  στόλο  των  οχημάτων  του).  Θα
υποβληθούν στοιχεία βαρών, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες όμοιων εγκαταστάσεων.

Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα πεζοδρόμου :

- Σχεδιάγραμμα της συγκρότησης

- Αναφορά στην μηχανική αντοχή της κατασκευής

- Περιγραφή συστήματος αποτροπής εισροής νερών βροχής μέσα στο υπόγειο τμήμα

- Περιγραφή προτεινόμενων επιστρώσεων της επιφάνειας της πλατφόρμας

- Περιγραφή του συστήματος ανοίγματος καθώς και περιγραφή του συστήματος κλειδώματος.

 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα ασφαλείας :

- Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας.

- Διάταξη λειτουργίας της πλατφόρμας (προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήματα,
θα πρέπει να αποφευχθούν συστήματα με αντίβαρα).

- Να αναφερθεί  η  μέγιστη  φόρτιση,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη από 150  kg  που
ασκούνται σε όλα τα σημεία της πλατφόρμας.

 Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων:

- Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης

- Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης: βάρη υλικών, οδηγίες συναρμολόγησης, κλπ.

 Τεχνικές πληροφορίες για το σύστημα επιτήρησης της στάθμης πλήρωσης :

- Τεχνικά χαρακτηριστικά αισθητήρων

- Τρόπος μετάδοσης πληροφοριών

- Δυνατότητες αξιοποίησης πληροφοριών / σύστημα διαχείρισης

Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας :

Υποβολή δήλωσης για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ως ελάχιστος χρόνος για
την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους εφαρμογής της παρεχόμενης
εγγύησης.

 Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος :

Υποβολή δήλωσης για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την παροχή των ανταλλακτικών
και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.



 Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού :

Υποβολή δήλωσης για την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σχετικά με τον ορθό
χειρισμό  των  υπόγειων  κάδων,  τους  ελέγχους  και  τις  τακτικές  εργασίες  συντήρησης  που
απαιτούνται.

 Πιστοποιητικά ποιότητας και μηχανικής αντοχής :

Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 σε ισχύ για το εργοστάσιο
κατασκευής των υπόγειων κάδων και για τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

Θα  προσκομιστούν  πιστοποιητικά  ποιότητας  και  συμμόρφωσης  με  τα  ισχύοντα  πρότυπα  από
αναγνωρισμένο / διαπιστευμένο κέντρο ελέγχου για τον προσφερόμενο τύπο.

Ειδικότερα δε, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-1
όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :

- Δοκιμή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης 

- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις 

- Δοκιμή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης 

- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις 

- Δοκιμή μηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης 

- Δοκιμή διάβρωσης μεταλλικών μερών του κάδου αποθήκευσης 

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2 όσον
αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :

- Αντοχή πλατφόρμας ασφαλείας 

- Λειτουργικότητα πλατφόρμας ασφαλείας 

- Αντοχή πλατφόρμας πεζοδρόμου - κυκλοφορίας πεζών 

Επίδειξη δείγματος

   Οι προσφέροντες, εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, υποχρεούνται
εντός  3  εργάσιμων  ημερών να  προσκομίσουν  (σε  χώρο που  θα  τους  υποδειχθεί)  δείγμα  του
προσφερόμενου  είδους,  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  συμβατότητά  του  με  το  γερανοφόρο
απορριμματοφόρο όχημα του δήμου. 

   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Στην  προσφερόμενη  τιμή  θα  περιλαμβάνεται  η  μεταφορά  των  υπόγειων  συστημάτων  για
παράδοση   στα  σημεία  που  θα  υποδειχτούν  από  την  υπηρεσία  καθώς  και  η  εκτέλεση  των
εργασιών συναρμολόγησης / εγκατάστασης τους. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωσης της εκτέλεσης της
προμήθειας  και  εγκατάστασης  (κατασκευή  φρεατίων,  παράδοση  και  συναρμολόγηση κάδων,
εγκατάσταση,  διαμόρφωση-αποκατάσταση  επιφανειακού  στρώματος,  εγκατάσταση  συστήματος
επιτήρησης στάθμης πλήρωσης κλπ.) με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών μετά τη λήξη.

Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες για τη διαμόρφωση των σκαμμάτων για την εγκατάσταση εκάστου
υπόγειου συστήματος - ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού στρώματος και εκσκαφή του εδάφους σε
διαστάσεις που θα υποδείξει ο ανάδοχος - θα γίνουν με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου

Πριν  της  έναρξης  των  εργασιών  εγκατάστασης  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου  αναλαμβάνουν  να
εξασφαλίσουν για κάθε σημείο εγκατάστασης τυχόν αναγκαίες εγκρίσεις καθώς και τη μη ύπαρξη
υπόγειων υποδομών δικτύων κοινής ωφελείας.

Τυχόν  αναγκαίες  εργασίες  εκτροπής  ή  παράκαμψης  των ανωτέρω δικτύων  θα  γίνουν  κατόπιν
σύμφωνης γνώμης του Δήμου και  βάσει των διατάξεων και εντολών των αρμοδίων φορέων.



 Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου θα εκτελεσθούν και οι παρακάτω εργασίες σε κάθε σημείο
εγκατάστασης :

- διάστρωση σκυροδέματος στον πυθμένα κάθε σκάμματος (μπετόν καθαριότητας) για αποφυγή
τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσματος των κάδων με την επιφάνεια του
περιβάλλοντα χώρου

- τοποθέτηση του προστατευτικού προκατασκευασμένου φρεατίου εντός του σκάμματος

- επίχωση / εγκιβωτισμός των υπόγειων κάδων με κατάλληλο αδρανές υλικό

- κατασκευή  καναλιών  απορροής  βρόχινων  νερών  περιμετρικά  των  υπόγειων  κάδων  και
αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση.

- όλες  οι  απαιτούμενες  εργασίες  συναρμολόγησης  και  εγκατάστασης  όλων  των  επιμέρους
τμημάτων και μηχανισμών ώστε οι υπόγειοι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση λειτουργίας,
έτοιμοι για χρήση.

Ο  Ανάδοχος  θα  λαμβάνει  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  ασφάλειας  που  απαιτούνται  τόσο  για  τα
συνεργεία εκτέλεσης των εργασιών όσο και για τρίτους.

Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα των μέσων και του προσωπικού στο σύνολο τους βαρύνουν τον
Ανάδοχο - Προμηθευτή.

Εκπαίδευση προσωπικού

Ο ανάδοχος  οφείλει  να  εκπαιδεύσει  το  προσωπικό  του  Δήμου  δωρεάν,  σχετικά  με  τον  ορθό
χειρισμό των υπόγειων συστημάτων,  τους  ελέγχους  και  τις  τακτικές εργασίες  συντήρησης που
απαιτούνται.  Στην  Τεχνική  Προσφορά  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  αναλυτικό  πρόγραμμα  με  την
εκπαίδευση του προσωπικού. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον
οκτώ  (8)  ώρες  εκπαίδευσης  οδηγών  και  εργατών  αποκομιδής  απορριμμάτων,  η  οποία  θα
πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την υπηρεσία.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται σε  ένα (1) έτος τουλάχιστον, η
οποία αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσής των συμβατικών ειδών.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου  της  προμήθειας.  Επίσης,  οφείλει  κατά  το  χρόνο  της  εγγυημένης  λειτουργίας  να
προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης με τρόπο και
σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της εγγυημένης λειτουργίας ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Τεχνική Υποστήριξη: Θα κατατεθεί πρόγραμμα συντήρησης - service παρεχόμενες υπηρεσίες,
περιοδικές συντηρήσεις  (τακτικές /προληπτικές κατά περίπτωση) διαδικασία αντιμετώπισης των
τεχνικών βλαβών. Ο Ανάδοχος θα καλύψει το σύνολο του κόστους για την επισκευή τυχόν βλαβών-
ζημιών για διάρκεια ενός (1) έτους. Το διάστημα αυτό ξεκινά από την παραλαβή των συμβατικών
ειδών.
β) Χρόνοι απόκρισης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης: Ο μέγιστος χρόνος ανταπόκρισης για
την μετάβαση στο σημείο που είναι εγκατεστημένο το σύστημα υπόγειων κάδων για την παροχή
τεχνικής  στήριξης  και  αποκατάστασης  βλάβης  δεν  μπορεί  να  είναι  μεγαλύτερος  από  δύο (2)
εργάσιμες  ημέρες  από  την  λήψη  έγγραφης  ειδοποίησης.  Ο  δε  χρόνος  της  έντεχνης
αποκατάστασης  βλάβης  των  υπόγειων  κάδων  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  πέντε  (5)
εργάσιμες ημέρες.
γ) Εφοδιασμός με ανταλλακτικά: Ο χρόνος παράδοσης  των ζητουμένων ανταλλακτικών, δεν

μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 10 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. Η χρονική διάρκεια
για την διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/ αναλωσίμων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ετών.

Πλημμελής Κατασκευή

Εφ' όσον η ποιότητα του εξοπλισμού δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος
είναι  υποχρεωμένος  να  το  βελτιώσει ή  και  να  το  αντικαταστήσει αν  η  υπηρεσία  το  θεωρεί
απαραίτητο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών,
με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,
μπορεί  να  εγκρίνεται  αντικατάστασή της  με  άλλη,  που  να  είναι  σύμφωνη με  τους  όρους  της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής  θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και  υπόκειται  στις
προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθ. 213 παρ.1 Ν.4412/16).

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

«Προμήθεια  και εγκατάσταση υπόγειων κάδων
απορριμμάτων  χωρητικότητας  3.000lt»

Τεμάχιο/
Εγκατάσταση
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ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη    28 / 7 /2020 Θέρμη    28 / 7 /2020

Προϊσταμένη Τμήματος Αποκομ.
Απορριμμάτων & Ανακυκλ. Υλικών

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

ΚΛΑΔΟΥΡΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πολιτικός  Μηχανικός  ΠΕ Πολιτικός  Μηχανικός ΤΕ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α μελ.ΔΠΠ: 15/2020

Τίτλος προμήθειας

“Προμήθεια πλαστικών κάδων για τα δημοτικά 
νεκροταφεία”

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΟΜΑΔΑ Ε)

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας
240 λίτρων για την τοποθέτησή τους στα δημοτικά κοιμητήρια.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
και θα καλύψει πάγιες ανάγκες του Γραφείου Κοιμητηρίων Δ. Θέρμης για το έτος 2021.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του προϋπολογισμού 
εξόδων του Δήμου έτους 2021 (Κ.Α 02.45.7135.008)

Θέρμη 25/08/2020
Η συντάξασα

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη 25/08/2020

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Πρασίνου & Περιβάλλοντος

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α μελ.ΔΠΠ: 15/2020

Τίτλος προμήθειας

“Προμήθεια πλαστικών κάδων για τα δημοτικά 
νεκροταφεία”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

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 Διαγωνισμών, να προσκομίσουν, στο χώρο που θα τους

υποδειχθεί,  δείγμα του  προσφερόμενου  κάδου,  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 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.

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 Δήμου.

O προς προμήθεια πλαστικός κάδος θα πρέπει:
1. Να  είναι  πρόσφατης,  όχι  πέραν  του  έτους  κατασκευής  (όχι  πέρα  των  6  μηνών),  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,  σκληρόκοκκα  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.
7. Να έχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία όλα τα μεταλλικά τμήματα.

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, σε περίπτωση
τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή τους 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. το πάχος του υλικού του σώματος θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο σε όλα τα μέρη του κάδου.

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 να υπάρχουν κατάλληλες χειρολαβές για εύκολο χειρισμό του κάδου, με
επαρκή διάμετρο για εργονομική χρήση.
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 Διαστάσεις - Χωρητικότητες - Βάρη
1. Οι  διαστάσεις  συσχετιζόμενες  με  την  εκάστοτε  χωρητικότητα θα πρέπει  να  ακολουθούν  τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-1/5/6. 
2. Ο κάδος θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος από υλικού ικανού πάχους. Το βάρος του θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 12 κιλά (ανεκτή απόκλιση: - 5%) και πάχος σώματος περίπου 5 mm.
3. To ωφέλιμο φορτίο των κάδων δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 95 κιλά. 

3.6. Άλλα στοιχεία
Στους κάδους θα έχουν σκούρο πράσινο χρώμα και θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα και

αποτυπωμένα με ανεξίτηλη γραφή τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στοιχεία:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, το εργοστάσιο κατασκευής, το έτος παραγωγής, το 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. Δήλωση 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 25/08/2020

Η συντάξασα

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη 25/08/2020

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Πρασίνου & Περιβάλλοντος

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α μελ.ΔΠΠ: 15/2020

Τίτλος προμήθειας

“Προμήθεια πλαστικών 
κάδων για τα δημοτικά 
νεκροταφεία”

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑ-

ΔΑ
ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 240 lt Τεμ 50

 

Θέρμη 25/08/2020
Η συντάξασα

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη 25/08/2020

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Πρασίνου & Περιβάλλοντος

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
&ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αριθ. Μελέτης: ΔΠΠ  18/2020

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣH (ΟΜΑΔΑ Ζ)

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  (Υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2021) με
κωδικό :Κ.Α 35.7135.030 με τίτλο «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης » 

Θέρμη 9-7-2020
Ο Συντάξας

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη  9-7-2020

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  18/2020

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, και υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται
οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τη μελέτη.

Θέρμη 9-7-2020
Ο Συντάξας

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη 9-7-2020

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    18/2020

Φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

α/
α

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Κάδοι κομποστοποίησης τεμάχια 350

Θέρμη 9-7-2020
Ο Συντάξας

ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη  9-7-2020

Η  Προϊσταμένη Δ/νσης
Περιβάλλοντος &Πρασίνου

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ. Μελέτης: 56/15-09-2020

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΔΩΝ  1100 lt,ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ  60 lt,   ΥΠΟΓΕΙΩΝ
ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  3.000  lt,
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
240lt ΚΑΙ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

      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

Τεμ 263 252 66276

                                                                                                                  ΦΠΑ 24% 15906,24

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 82182,24

     ΟΜΑΔΑ Β: (Κ.Α.02.20.7135.011 )

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

Τεμ 305 161 49105 

ΦΠΑ 24% 11785,2

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β  60890,2

     ΟΜΑΔΑ Γ: (Κ.Α. 02.20.7135.006)

Μεταλλικός επιδαπέδιος κυλινδρικός κάδος 
μικροαπορριμμάτων 60lt Τεμ 34 141 4794

ΦΠΑ 24% 1150,56

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 5944,56

     ΟΜΑΔΑ Δ: Κ.Α. 02.20.7135.007)

Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 3000 lt Τεμ 17 11800 200600

ΦΠΑ 24% 48144

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 248744



      ΟΜΑΔΑ Ε: (Κ.Α. 02.45.7135.008)

Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 240 lt Τεμ 50 40 2000

ΦΠΑ 24% 480

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 2480

      ΟΜΑΔΑ Ζ: (Κ.Α. 35.7135.030)                                                                          
      

Κάδοι κομποστοποίησης Τεμ 350 85 29750

ΦΠΑ 24% 7140

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 36890

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 437.131

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θέρμη, 15/09/2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Θέρμη 15/09/2020

   Κολοκυθάς Αθανάσιος

 

 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τσαπικούνης Θεοφάνης

                



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αρ. Μελέτης: 56/15-09-2020

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΔΩΝ  1100 lt,ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 60 lt,  ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  3.000  lt,  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  240lt  ΚΑΙ
ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

      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

Τεμ 263

                                                                                                                  ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α

     ΟΜΑΔΑ Β: (Κ.Α.02.20.7135.011 )

Πλαστικός τροχήλατος κάδος 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)

Μεταλλικός επιδαπέδιος κυλινδρικός κάδος 
μικροαπορριμμάτων 60lt Τεμ 34

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ

     ΟΜΑΔΑ Δ: Κ.Α. 02.20.7135.007)

Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 3000 lt Τεμ 17

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ



      ΟΜΑΔΑ Ε: (Κ.Α. 35.7135.030)

Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων 240 lt Τεμ 50

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε

      ΟΜΑΔΑ Ζ: (Κ.Α. 20.6635.003)                                                                          
      

Κάδοι κομποστοποίησης Τεμ 350

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Θέρμη, 15/09/ 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Θέρμη 15/09/ 2020

 Κολοκυθάς Αθανάσιος

 

 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θεοφάνης Τσαπικούνης

                

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
 Θέρμη ..../..../2020

Υπογραφή/Σφραγίδα


