
-1- 

⋅⋅⋅⋅//⋅⋅⋅⋅ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:             
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:24.800,00€ 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/ 2020 
 
Κ.Α. 207135.01 (ΕΑΠ)  

 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

∆  ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ   
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

     1. Σκοπός-Γενικά 
 

         Η παρούσα οικονοµικοτεχνική έκθεση αποσκοπεί στην  περιγραφή των 

τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων 

απορριµµάτων µε ποδοµοχλό  διαφόρων χωρητικοτήτων προκειµένου να 

αντικατασταθούν οι φθαρµένοι και µη λειτουργικοί υφιστάµενοι κάδοι σε όλες τις 

κοινότητες του ∆ήµου Σερβίων.  

   Αναλυτικότερα η προµήθεια περιλαµβάνει: 

1) Τριάντα (30) Πλαστικούς κάδους απορριµµάτων 660 λίτρων 

2) ∆έκα (10) Πλαστικούς κάδους απορριµµάτων 770 λίτρων 

3) Εβδοµήντα (70) Πλαστικούς κάδους απορριµµάτων 1100 λίτρων 

 

         Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της ανωτέρω προµήθειας ανέρχεται στο 

ποσό των 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 4.800,00€, δηλαδή συνολική δαπάνη 

24.800,00€. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραµµα ∆υτικής Μακεδονίας (ΕΑΠ) µε Κ.Α 207135.01 του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου Σερβίων για το έτος 2020. 

     

    2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΚΑ∆ΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 LT +/- 5 % ΜΕ 

ΠΟ∆ΟΜΟΧΛΟ (ΕΝ840 2/5/6) 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑ∆ΩΝ 

 

� ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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 Όλα τα επιµέρους τµήµατα του κάδου ( κυρίως σώµα καπάκι κ.λ.π.) 

θα είναι µονοµπλόκ κατασκευασµένα µε συµπαγή  χύτευση και ενίσχυση πλαστικού 

από πρωτογενές πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλού µοριακού βάρους, χωρίς συµµετοχή 

ανακυκλούµενου προϊόντος, υπό πίεση INJECTION  σε πρέσα τελευταίας 

τεχνολογίας που αποκλείει τα κενά εντός του κάδου ώστε να µην εισχωρούν υγρά και 

οξέα απορριµµάτων που προκαλούν την διάβρωση καθώς και οι άριστες πρώτες 

ύλες που περιέχουν ειδικούς σταθεροποιητές για να καθιστούν τον κάδο ανθεκτικό σε 

ακραίες συνθήκες όπως  σε πολύ χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες , κλιµατολογικές 

µεταβολές και σε χηµικές αντιδράσεις, αντοχή σε βανδαλισµούς και 

αναφλέξεις/πυρπολήσεις, σε υπεριώδεις ακτίνες ( UV), καθώς επίσης του παρέχει 

την δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης και έχει τη δυνατότητα ανακύκλωσης στο 

τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 

 Θα είναι πρωτογενές υλικό και θα έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται µεγάλη διάρκεια ζωής και άριστη εµφάνιση µετά από πολλά χρόνια.  

 Το υλικό κατά την έκχυση έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σε όλα τα 

σηµεία και έχει πάχος τοιχώµατος κορµού 6-7 χιλιοστά και πάχος τοιχώµατος 

καπακιού 4 χιλιοστά.  

    Ο χρωµατισµός του σώµατος του κάδου και του καπακιού έχει επιτευχθεί στην Α’ 

ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιογένεια του 

χρώµατος, µε βάση τις διεθνές προδιαγραφές χρωµατολογίου  RAL.  

Θα είναι καινούργιοι πρόσφατης κατασκευής τρέχοντος έτους 2020, µεγάλης 

αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών και εµπορικών 

απορριµµάτων καθώς και αντικείµενα µε µεγάλο όγκο.  

Θα Πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, ακολουθούν τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα και αφορούν σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους και 

ανταποκρίνονται προς την ευρωπαϊκή Νόρµα ΕΝ 840-2 που αφορά το µέγεθος και τα 

κατασκευαστικά του στοιχεία, ΕΝ 840-5 αφορά την λειτουργικότητα τους και τις 

µεθόδους δοκιµής και ΕΝ 840-6 αφορά την προστασία του χρήστη κατά την διάρκεια 

της λειτουργίας τους.  

 

Παραδίδονται συναρµολογηµένοι, πλήρεις και έτοιµοι προς χρήση και 

αποτελούνται: 

Α. Το κυρίως σώµα (κορµός) για την αποθήκευση των απορριµµάτων. 

Β. Το κάλυµµα (καπάκι). 

Γ. Τροχοί 

 

� ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΚΟΡΜΟΣ 
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Η χωρητικότητα των υπό προµήθεια κάδων είναι 1100 lt. 

Το κυρίως σώµα του κάδου να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας µε το προς τα άνω 

συνεχώς αυξανόµενη διατοµή που να εξασφαλίζει µεγάλη σταθερότητα έναντι 

τυχούσας ανατροπής, καθώς και την πλήρη εκκένωση τους από τα απορρίµµατα, µε 

ολίσθηση , κατά την διάρκεια της στρέψης  της από το µηχανισµό ανύψωσης του 

απορριµµατοφόρου. 

 Ο κάδος να είναι ανθεκτικής κατασκευής για να  µην καταστρέφεται εύκολα από 

µηχανικές καταπονήσεις ή από την κακή χρήση και δέχεται χωρίς φθορά, σκληρά και 

ογκώδη απορρίµµατα.  

Το κυρίως σώµα του κάδου και τα πλευρικά τοιχώµατα, να είναι κατασκευασµένα 

και ενισχυµένα, ειδικά στην εµπρόσθια πλευρά, για προστασία από κρούσεις κατά 

την ανύψωση-ανατροπή, έτσι ώστε να µην παραµορφώνονται από το βάρος των 

απορριµµάτων που δέχονται κατά την µεταφορά και την εκκένωση τους. 

Το κυρίως σώµα του κάδου, για λόγους µεγαλύτερης αντοχής στις καταπονήσεις 

που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και το κλείσιµο του καπακιού του κάδου, να 

περιλαµβάνει κατά την κατασκευή δύο ειδικά σχεδιασµένους ισχυρούς µεντεσέδες 

µήκους 18cm ο καθένας, µέσω των οποίων το καπάκι συνδέεται απευθείας και 

σταθερά στο σώµα. 

   Ο κάδος να φέρει 4 χειρολαβές,  ισχυρές, σταθερές κατασκευασµένες κατά την 

χύτευση,  κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνηση του και την 

εργονοµική χρήση του.  

 Στον πυθµένα των κάδων να υπάρχει  οπή διαµέτρου Φ35mm για την άνετη εκροή  

των υγρών κατά το πλύσιµο ή των βρόχινων νερών ή άλλων υγρών για την αποφυγή 

δυσάρεστων οσµών, να καλύπτεται µε ειδικό πώµα βιδωτά τύπου µπαγιονέτ το 

οποίο φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, έχοντας απόλυτη στεγανότητα. Οι 

επιφάνειες στο εσωτερικό του κάδου να είναι απόλυτα στιλπνές. 

  Το χείλος του κάδου περιµετρικά να τερµατίζει σε κατάλληλο διαµορφωµένο  

περιφερειακά πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες,  στο επάνω µέρος σε πλαίσιο 

σχήµατος « Π», µε πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη , για την αποφυγή εισόδου νερών της 

βροχής εντός των κάδων και για την αποφυγή δυσάρεστων οσµών.  Ο κάδος να  έχει 

ισχυρά τοιχώµατα κατάλληλα ενισχυµένα κατά µήκος της µπροστινής πλευράς του 

για την ανύψωση/απόρριψη του κάδου µε το σύστηµα  «χτένας» ( DIN 30700) και 

τύπου βραχιόνων ( περιστροφέα) και τύπου χειρολαβής. 

Για την ανύψωση και ανατροπή να φέρουν στα πλευρικά τοιχώµατα δύο (2) 

ισχυρούς στερεωµένους κυλινδροειδείς πείρους ανάρτησης  βαρέως τύπου 

διαµέτρου Φ40mm+-2 mm, µήκους 50mm, εσωτερικά µε πυρήνα ατσάλινου σωλήνα 
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για καλύτερη και αποτελεσµατικότερη ενίσχυση των πείρων και  µε ικανότητα  

ανύψωσης και περιστροφής φορτίου 440kg, µε δυνατότητα αντικατάστασης τους. 

Ο χρωµατισµός του σώµατος του κάδου και του καπακιού να έχει επιτευχθεί 

στην Α’ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιογένεια 

του χρώµατος, µε βάση τις διεθνές προδιαγραφές χρωµατολογίου της RAL.  

          Στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου 

του και το έτος κατασκευής.  

Το πάχος των τοιχωµάτων του κυρίως σώµατος είναι 6-7 χιλιοστά. 

 

 

� ΚΑΠΑΚΙ ΚΑ∆ΟΥ 

 

Το  καπάκι του  κάδου να  είναι επίπεδης µορφής µονού τοιχώµατος, υπό 

πίεση INJECTION, υψηλής ποιότητας πρωτογενούς πολυαιθυλένιο, µε 

πρεσσαριστές νευρώσεις και ενισχυµένες αρθρώσεις  και να λειτουργεί χειροκίνητα 

µε ενσωµατωµένες χειρολαβές. 

Να είναι κατασκευασµένο µε συµπαγή  χύτευση από πρωτογενές 

πολυαιθυλένιο (HDPE) υψηλού µοριακού βάρους, χωρίς συµµετοχή ανακυκλούµενου 

προϊόντος ή άλλων πρόσθετων αδρανών υλικών. 

Ο τρόπος κατασκευής του να παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής 

παραµόρφωσης, αντοχής σε ακραίες καιρικές συνθήκες και µη επηρεασµού από 

υπεριώδη ακτινοβολία, τον παγετό και τις χηµικές αντιδράσεις από τα υγρά και τα 

οξέα των απορριµµάτων. Το καπάκι να καλύπτει το άνοιγµα του κάδου, επικαθήµενο 

πλήρως πάνω στο χείλος του ανοίγµατος και να συνδέεται µε αυτόν µε κατάλληλους 

στιβαρής κατασκευής µεντεσέδες, διαµορφώνοντας δύο λαβές, που εδράζονται στην 

επάνω και οπίσθια πλευρά των κάδων και εξυπηρετούν τον µηχανισµό ανοίγµατος 

και κλεισίµατος.  

Το καπάκι να µπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση θραύσης. Να είναι 

κατάλληλα διαµορφωµένο µε ελαφριά κύρτωση ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της 

βροχής και λειτουργεί χειροκίνητα µε δυνατότητα περιστροφής 270ο . Η σύνδεσή του 

µε το κυρίως σώµα των κάδων να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η 

µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό 

παραµείνει τελείως ανοικτό. Συνδέεται µε το κυρίως σώµα µε σταθερό και ενισχυµένο 

τρόπο µέσω ενός ειδικού πλαστικού άξονα, και  µε ειδικούς σχεδιασµένους 

µεντεσέδες κατά την   χύτευση. Κατά την ανατροπή του κάδου για την εκκένωση των 
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απορριµµάτων, το άνοιγµα του καπακιού επιτυγχάνεται αυτόµατα µε το βάρος του, 

ενώ κατά την επιστροφή του στο έδαφος επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.  

Το χρώµα του καπακιού θα είναι είτε πράσινο οµοιόµορφο σύµφωνα µε τον 

χρωµατισµό του σώµατος του κάδου.  

Στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του 

και το έτος κατασκευής.  

Το καπάκι να φέρει κατά µήκος της εµπρόσθιας πλευράς  1 εργονοµική χειρολαβή 

για το εύκολο άνοιγµα του κάδου, ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµα προς τα επάνω. 

Το καπάκι να κλείνει ερµητικά προς αποφυγή διαρροής οσµών στο περιβάλλον και 

για την προστασία των χεριών, καθώς και να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής, 

έντοµα, τρωκτικά.  

Το άνοιγµα του καπακιού γίνεται µε απλή κίνηση του χεριού και µε µεταλλικό 

ποδοµοχλό στιβαρής κατασκευής. 

Στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα πλήρη στοιχεία της κατασκευάστριας 

εταιρίας  και το έτος κατασκευής. 

 

          Το πάχος του καπακιού να είναι τουλάχιστον  4 χιλιοστά, και βάρους περίπου 

6,5kg, και κατά την ανατροπή του κάδου, το καπάκι ανοίγει µε την επενέργεια της 

βαρύτητας ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και γρήγορη εκκένωση του κάδου. 

Για την οµοιογένεια και για την ανθεκτικότητα ο χρωµατισµός να γίνεται κατά την 

χύτευση του υλικού, µε βάση τις διεθνές προδιαγραφές χρωµατολογίου της RAL.  

          Ο χρωµατισµός του σώµατος του κάδου και του καπακιού να έχει επιτευχθεί 

στην Α’ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιογένεια 

του χρώµατος, µε βάση τις διεθνές προδιαγραφές χρωµατολογίου της RAL.  

 

� ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΜΟΧΛΟΣ 

 

Για το άνοιγµα του καπακιού οι κάδοι να φέρουν µεταλλικό σύστηµα 

ποδοµοχλού στιβαρής κατασκευής, ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από 

το έδαφος, που η τοποθέτησή του γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην ανοίγονται 

οπές στον πυθµένα του κάδου. 

Το σύστηµα του ποδοµοχλού να είναι τοποθετηµένο στις βάσεις των τροχών 

για αποφυγή διάτρησης του σώµατος και µείωσης στεγανότητας και αντοχής του. Να 

αποτελείται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα όπως ποδοµοχλό (σχήµατος «Π»), 

ζεύγος λαµών ανύψωσης καπακιού, βάσεις σύνδεσης µε το δάπεδο του κάδου, 

ζεύγος πλαστικών ροδελών κύλισης, για τα άνω άκρατων λαµών και για επαφή µε 
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την εσωτερική επιφάνεια του καπακιού, έτσι ώστε η µεταλλική λάµα να µην έρχεται 

σε απ’ ευθείας επαφή µε το καπάκι µε κίνδυνο διάτρησής του λόγω µακροχρόνιας 

χρήσης. 

 

� ΤΡΟΧΟΙ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

 

   Οι (4) τροχοί των κάδων  από συµπαγές ελαστικό άριστης κατασκευής και 

ποιότητας, µε µεταλλική ζάντα, να είναι βαρέως τύπου ανεξάρτητοι ο καθένας σε 

κίνηση µε διάµετρο Φ 200 (µε αντοχή φορτίου ο καθένας  250 kg). Κατασκευασµένοι 

από στερεό καουτσούκ Φ200  µε ικανότητα αντοχής φορτίου 440 kg. 

       Κάθε τροχός να έχει την δυνατότητα να κινείται τόσο σε οριζόντιο, όσο και σε 

κάθετο άξονα κατά 360 µοίρες έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος για να είναι 

εύκολη η µετατόπιση του σε στενούς χώρους.  

Ο κάθε κάδος να έχει την δυνατότητα να ακινητοποιείται µε χωριστά 

ποδόφρενα στους δυο εµπρόσθιους τροχούς που ενεργοποιούνται µε το απλό 

πάτηµα του ποδιού. Με το µηχανισµό αυτό ο κάδος ακινητοποιείται και σε όλες τις 

κεκλιµένες οδούς της πόλης, σύµφωνα µε το ΕΝ 840. 

       Επίσης κάθε τροχός στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ένσφαιρου 

τριβέως  και συνδέεται µε τον κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και 

διαµορφωµένη ικανή να δέχεται  τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά την χρήση 

του κάδου. Στηρίζονται στο σώµα του κάδου µε 4  βίδες. Οι κονσόλες ανάρτησης 

είναι βαρέως τύπου από χαλύβδινο έλασµα πάχους 3mm. 

Πάνω στους τροχούς αναγράφονται τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου . 

   

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑ∆ΟΥ - ΒΑΡΗ 

Χωρητικότητα        : 1.100lt 

Πρότυπο βάρος µοντέλου      : 60,00 kg 

Πρότυπο βάρος µοντέλου χωρίς διάταξη επαναφοράς (αµορτισέρ) : 59,65 kg 

Μέγιστο µήκος        : 1370 mm 

Μέγιστο πλάτος       : 1065 mm 

Μέγιστο ύψος        : 1330 mm 

Ωφέλιµο φορτίο κάδου                                                              : 440 kg 

                                                       

Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για την µηχανική 

αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή απορριµµάτων για όλους τους τύπους των 

απορριµµατοφόρων οχηµάτων και πλυντηρίων κάδων.  
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Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα 

σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και 

κτένας. 

Η εσωτερική επιφάνεια του κάδου να είναι λεία και οµαλή για να βοηθούν στην 

αποµάκρυνση των απορριµµάτων. Η  διαµόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε 

να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυµµα τους και να πλένονται αυτοµάτως από τα 

ειδικά οχήµατα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την ∆ιεθνή αγορά, 

καθώς είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου 

κάδων. 

 

 

B. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΚΑ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 770 LT (ΕΝ840-2/5/6) +- 5% 

 

             

 

 

� ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 Όλα τα επιµέρους τµήµατα του κάδου ( κυρίως σώµα, καπάκι κ.λ.π.) θα είναι 

µονοµπλόκ κατασκευασµένα µε συµπαγή  χύτευση από πολυαιθυλένιο υψηλού 

µοριακού βάρους υπό πίεση INJECTION που περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές 

έναντι πολυµερισµού από υπεριώδεις ακτίνες (UV). Θα είναι πρωτογενές υλικό και 

έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες, 

κλιµατολογικές µεταβολές και σε χηµικές αντιδράσεις. Για οµοιογένεια και 

ανθεκτικότητα ο χρωµατισµός  θα επιτυγχάνεται στην Α΄ ύλη προτού αυτή 

επεξεργαστεί.  

Επίσης θα έχουν µεγάλη αντοχή σε βανδαλισµούς και αναφλέξεις/πυρπολήσεις και 

θα υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 

 Το υλικό κατά την έκχυση θα έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σε όλα 

τα σηµεία και έχει  πάχος 5 χιλιοστά στο σώµα.  

Θα είναι καινούριοι, πρόσφατης κατασκευής τρέχοντος έτους 2020, µεγάλης αντοχής, 

κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών 

απορριµµάτων. Θα πληρούν τους διεθνείς εργονοµικούς κανόνες και θα ακολουθούν 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε ότι  αφορά το σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής 

τους και ανταποκρίνονται προς την ευρωπαϊκή Νόρµα ΕΝ 840-2/5/6. 
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� ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΚΟΡΜΟΣ 

 

           Το κυρίως σώµα του κάδου έχει σχήµα τετράγωνο(κόλουρης πυραµίδας) µε 

το προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή που να εξασφαλίζει µεγάλη 

σταθερότητα έναντι τυχούσας ανατροπής, καθώς και την πλήρη εκκένωση τους από 

τα απορρίµµατα µε ολίσθηση, κατά την διάρκεια της στρέψης της από το µηχανισµό 

ανύψωσης του απορριµµατοφόρου. 

          Τα τοιχώµατα του κάδου είναι κατάλληλα ενισχυµένα κατά το µήκος της 

µπροστινής πλευράς του κάδου. Το σώµα του κάδου είναι κατάλληλα ενισχυµένο 

στις γωνίες για την προστασία του από κρούσεις (από µηχανισµούς ανύψωσης και 

ανατροπής των απορριµµατοφόρων οχηµάτων και προστασία από προσκρούσεις µε 

οχήµατα). 

           Ο κάδος έχει οπή στον πυθµένα Φ35 για την απορροή  των υγρών κατά το 

πλύσιµο ή των βρόχινων νερών ή άλλων υγρών για την αποφυγή δυσάρεστων 

οσµών, καλύπτεται µε ειδικό καπάκι βιδωτά έχοντας απόλυτη στεγανότητα, και φέρει 

πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο.  Υπάρχει ευκολία στο πλύσιµο για καλύτερη 

υγιεινή. Οι κάδοι είναι κατάλληλοι για µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή 

απορριµµάτων για όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων και 

πλυντηρίων κάδων. 

 Το χείλος του κάδου περιµετρικά τερµατίζει στο επάνω µέρος σε πλαίσιο 

σχήµατος «Π», µε πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη , για την αποφυγή εισόδου νερών της 

βροχής εντός των κάδων.  

 Το χείλος του κάδου περιµετρικά στο επάνω µέρος τερµατίζεται σε κατάλληλο 

διαµορφωµένο περιφερειακό πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες ώστε να 

διευκολύνεται η εκκένωση των απορριµµάτων και η πλύσης τους. Η κατασκευή του 

κυρίου σώµατος είναι µε παραγωγή εν σειρά χωρίς συνδέσεις και ραφές µε συµπαγή 

σε µονοµπλόκ χύτευση του πολυαιθυλενίου µέχρι το χείλος του κορµού. 

 Για την ανύψωση και ανατροπή φέρουν στα πλευρικά τοιχώµατα ισχυρούς 

πείρους ανάρτησης διαµέτρου Φ40 + - 2 mm(χιλιοστά),µήκους 50 mm(χιλιοστά)και 

ειδική υποδοχή κατά την χύτευση σχήµατος κτένας, στο µήκος της εµπρός πλευράς 

του κάδου σύµφωνα µε τα κατά ΕΝ 840-2/5/6, και υπάρχει η δυνατότητα 

αντικατάστασης των πείρων ανάρτησης.  

 Στο σώµα του κάδου υπάρχουν 4 τέσσερις χειρολαβές στιβαρής κατασκευής 

κατά την χύτευση, σταθερές για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του κάδου και (2) δύο 

πρόσθετες µε δυνατότητα αντικατάστασης αυτών σε περίπτωσης φθοράς, 

κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνηση του και την 

εργονοµική χρήση του.  
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� ΚΑΠΑΚΙ (ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ) 

 

 Eίναι κατασκευασµένο µε συµπαγή χύτευση από πολυαιθυλένιο υψηλού 

µοριακού βάρους υπό πίεση INJECTION που περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές 

έναντι πολυµερισµού από υπεριώδεις ακτίνες. Είναι πρωτογενές υλικό, µε 

δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης, και έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ 

χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες, κλιµατολογικές µεταβολές και σε χηµικές 

αντιδράσεις (υγρά και οξέα απορριµµάτων). Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα ο 

χρωµατισµός  επιτυγχάνεται στην Α΄ ύλη προτού αυτή επεξεργαστεί, σε χρώµα που 

θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. 

Το  καπάκι του   κάδου είναι εύχρηστο µονού τοιχώµατος πάχους 3mm µε ελαφριά 

κύρτωση, ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής και για µεγαλύτερη αντοχή, 

επίπεδης µορφής µε πρεσσαριστές νευρώσεις και ενισχυµένες αρθρώσεις  και 

λειτούργει χειροκίνητα µε  ενσωµατωµένες χειρολαβές και  έχει δυνατότητα 

αναστροφής αυτού κατά 270ο . Το καπάκι συνδέεται στον κορµό µε σταθερό και 

ενισχυµένο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απώλεια του, και µε τέτοιο τρόπο έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η διαρροή δυσάρεστων οσµών στο περιβάλλον, καθώς και για 

να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντοµα.  

Η σύνδεση του µε το κυρίως σώµα του κάδου γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις έστω 

και αν αυτό παραµείνει τελείως ανοιχτό. Ανοίγει πλήρως, ώστε να διευκολύνεται η 

εκκένωση του κάδου στο απορριµµατοφόρο όχηµα. 

 

            Το καπάκι συνδέεται µε το κυρίως σώµα του κάδου απ’ ευθείας και σταθερά 

µε ενσωµατωµένους µεντεσέδες που αποτελούν ενιαίο τµήµα µε το κυρίως σώµα 

κατά την χύτευση (µονοµπλόκ) µε ειδικούς πλαστικούς ράβδους, µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές 

καταπονήσεις. 

 Το άνοιγµα του καπακιού γίνεται µε απλή κίνηση του χεριού και µε µεταλλικό 

ποδοµοχλό πεζοδροµίου στιβαρής κατασκευής, γαλβανισµένος για την µακροχρόνια 

αντοχή του στην οξείδωση, ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το 

έδαφος, που η τοποθέτησή του γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην ανοίγονται οπές 

στον πυθµένα του κάδου και είναι τοποθετηµένος στις βάσεις των τροχών.  

           Οι λάµες  διαθέτουν αντηρίδα ώστε να εµποδίζεται η ελεύθερη κίνηση προς τα 

πάνω ώστε να µην καταστρέφεται το καπάκι και ο ποδοµοχλός.  
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� ΤΡΟΧΟΙ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

 

 Οι 4 τροχοί των κάδων είναι αθόρυβοι, βαρέως τύπου ανεξάρτητοι ο καθένας 

σε κίνηση µε διάµετρο Φ 200 και αντοχή φορτίου τουλάχιστον 250 kg o κάθε ένας. 

Κάθε τροχός έχει την δυνατότητα να κινείται τόσο σε οριζόντιο , όσο και σε κάθετο 

άξονα κατά 360 µοίρες µε πλαστική ή µεταλλική ζάντα,  έτσι ώστε ο κάδος να είναι 

ευέλικτος για να είναι εύκολη η µετατόπιση του.  Οι δύο µπροστινοί  τροχοί έχουν 

σύστηµα πέδησης µε ποδόφρενο το οποίο ενεργοποιείται µε απλό πάτηµα του 

ποδιού και οι δύο πλάγιοι τροχοί διαθέτουν µοχλό ακινητοποίησης της περιστροφικής 

τους κίνησης. 

        Επίσης κάθε τροχός στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ένσφαιρου 

τριβέως και συνδέεται µε τον κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και 

διαµορφωµένη ικανή να δέχεται  τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά την χρήση 

του κάδου.    

         Κάθε τροχός εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες 

ανάρτησης µε κατάλληλη ενσωµάτωση. 

         Επίσης υπάρχουν ανάγλυφα τα στοιχεία του κατασκευαστή TRIMEX. 

� ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γεωµετρική Χωρητικότητα    : 770LT. 

Εσωτερική χωρητικότητα    : 740LT. 

Πρότυπο βάρος µοντέλου µε ποδοµοχλό  : 41+-5%kg 

Μέγιστο ύψος      : 1340mm 

Μέγιστο εσωτερικό ύψος    : 1260mm 

 

         Οι κάδοι είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα 

σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών. Το σύστηµα ανύψωσης και 

εκκένωσης είναι κατάλληλων προδιαγραφών, ισχυρής κατασκευής και εξασφαλίζει 

την ασφαλή αγκίστρωση, ανύψωση και ανατροπή του κάδου. 

         Οι προσφερόµενοι κάδοι συνεργάζονται άριστα µε τους διατιθέµενους από τον 

∆ήµο ανυψωτικούς µηχανισµούς. Η διαµόρφωση των κάδων είναι τέτοια ώστε να 

είναι δυνατή να ανυψώνονται και να πλένονται από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως 

κάδων που κυκλοφορούν στην Ελληνική και ∆ιεθνή αγορά.  
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Γ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΚΑ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 LT (ΕΝ840-2/5/6) +- 5% 

                                                                        

 

 

� ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 Όλα τα επιµέρους τµήµατα του κάδου ( κυρίως σώµα, καπάκι κ.λ.π.) να είναι 

µονοµπλόκ κατασκευασµένα µε συµπαγή  χύτευση από πολυαιθυλένιο υψηλού 

µοριακού βάρους υπό πίεση INJECTION που περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές 

έναντι πολυµερισµού από υπεριώδεις ακτίνες (UV). Να είναι πρωτογενές υλικό και να 

έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες, 

κλιµατολογικές µεταβολές και σε χηµικές αντιδράσεις. Για οµοιογένεια και 

ανθεκτικότητα ο χρωµατισµός να  επιτυγχάνεται στην Α΄ ύλη προτού αυτή 

επεξεργαστεί.  

Επίσης να έχουν µεγάλη αντοχή σε βανδαλισµούς και αναφλέξεις/πυρπολήσεις και 

υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 

 Το υλικό κατά την έκχυση να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σε όλα 

τα σηµεία και έχει  πάχος 5 χιλιοστά στο σώµα.  

Να είναι καινούριοι, πρόσφατης κατασκευής τρέχοντος έτους 2020, µεγάλης αντοχής, 

κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εµπορικών και βιοµηχανικών 

απορριµµάτων. Να πληρούν διεθνείς εργονοµικούς κανόνες, να ακολουθούν τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα και σε ότι αφορά το σχήµα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής 

τους να ανταποκρίνονται προς την ευρωπαϊκή Νόρµα ΕΝ 840-2/5/6. 

 

� ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΚΟΡΜΟΣ 

 

  Το κυρίως σώµα του κάδου να έχει σχήµα τετράγωνο(κόλουρης πυραµίδας) 

µε το προς τα άνω συνεχώς αυξανόµενη διατοµή που να εξασφαλίζει µεγάλη 

σταθερότητα έναντι τυχούσας ανατροπής, καθώς και την πλήρη εκκένωση τους από 

τα απορρίµµατα µε ολίσθηση, κατά την διάρκεια της στρέψης της από το µηχανισµό 

ανύψωσης του απορριµµατοφόρου. 

  Τα τοιχώµατα του κάδου να είναι κατάλληλα ενισχυµένα κατά το µήκος της 

µπροστινής πλευράς του κάδου. Το σώµα του κάδου να είναι κατάλληλα ενισχυµένο 

στις γωνίες για την προστασία του από κρούσεις (από µηχανισµούς ανύψωσης και 
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ανατροπής των απορριµµατοφόρων οχηµάτων και προστασία από προσκρούσεις µε 

οχήµατα). 

           Ο κάδος να έχει οπή στον πυθµένα Φ35 για την απορροή  των υγρών κατά το 

πλύσιµο ή των βρόχινων νερών ή άλλων υγρών για την αποφυγή δυσάρεστων 

οσµών, να  καλύπτεται µε ειδικό καπάκι βιδωτά έχοντας απόλυτη στεγανότητα, και να 

φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο.  Να υπάρχει ευκολία στο πλύσιµο για καλύτερη 

υγιεινή. Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για µηχανική αυτοµατοποιηµένη αποκοµιδή 

απορριµµάτων για όλους τους τύπους των απορριµµατοφόρων οχηµάτων και 

πλυντηρίων κάδων. 

  Το χείλος του κάδου περιµετρικά να τερµατίζει στο επάνω µέρος σε πλαίσιο 

σχήµατος «Π», µε πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη , για την αποφυγή εισόδου νερών της 

βροχής εντός των κάδων.  

  Το χείλος του κάδου περιµετρικά στο επάνω µέρος τερµατίζεται σε κατάλληλο 

διαµορφωµένο περιφερειακό πλαίσιο µε στρογγυλεµένες γωνίες ώστε να 

διευκολύνεται η εκκένωση των απορριµµάτων και η πλύσης τους. Η κατασκευή του 

κυρίου σώµατος να είναι µε παραγωγή εν σειρά χωρίς συνδέσεις και ραφές µε 

συµπαγή σε µονοµπλόκ χύτευση του πολυαιθυλενίου µέχρι το χείλος του κορµού. 

  Για την ανύψωση και ανατροπή να φέρουν στα πλευρικά τοιχώµατα ισχυρούς 

πείρους ανάρτησης διαµέτρου Φ40 + - 2 mm(χιλιοστά),µήκους 50 mm(χιλιοστά)και 

ειδική υποδοχή κατά την χύτευση σχήµατος κτένας, στο µήκος της εµπρός πλευράς 

του κάδου σύµφωνα µε τα κατά ΕΝ 840-2/5/6, και υπάρχει η δυνατότητα 

αντικατάστασης των πείρων ανάρτησης.  

  Στο σώµα του κάδου να υπάρχουν 4 τέσσερις χειρολαβές στιβαρής 

κατασκευής κατά την χύτευση, σταθερές για τον άνετο και ασφαλή χειρισµό του 

κάδου και (2) δύο πρόσθετες µε δυνατότητα αντικατάστασης αυτών σε περίπτωσης 

φθοράς, κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη µετακίνηση του και την 

εργονοµική χρήση του.  

 

� ΚΑΠΑΚΙ (ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ) 

 

  Να είναι κατασκευασµένο µε συµπαγή χύτευση από πολυαιθυλένιο υψηλού 

µοριακού βάρους υπό πίεση INJECTION που περιέχει ειδικούς σταθεροποιητές 

έναντι πολυµερισµού από υπεριώδεις ακτίνες. Να είναι πρωτογενές υλικό, µε 

δυνατότητα ελαστικής παραµόρφωσης, και να έχει απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ 

χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες, κλιµατολογικές µεταβολές και σε χηµικές 

αντιδράσεις (υγρά και οξέα απορριµµάτων). Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα ο 
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χρωµατισµός  να επιτυγχάνεται στην Α΄ ύλη προτού αυτή επεξεργαστεί, σε χρώµα 

που θα επιλεγεί από την Υπηρεσία. 

Το  καπάκι του   κάδου να είναι εύχρηστο µονού τοιχώµατος µε ελαφριά κύρτωση, 

ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής και για µεγαλύτερη αντοχή, επίπεδης 

µορφής µε πρεσσαριστές νευρώσεις και ενισχυµένες αρθρώσεις  και λειτούργει 

χειροκίνητα µε  ενσωµατωµένες χειρολαβές και  έχει δυνατότητα αναστροφής αυτού 

κατά 270ο . Το καπάκι συνδέεται στον κορµό µε σταθερό και ενισχυµένο τρόπο ώστε 

να αποφεύγεται η απώλεια του, και µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

διαρροή δυσάρεστων οσµών στο περιβάλλον, καθώς και για να µην εισέρχονται τα 

νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντοµα.  

            Η σύνδεση του µε το κυρίως σώµα του κάδου γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές καταπονήσεις έστω 

και αν αυτό παραµείνει τελείως ανοιχτό. Να ανοίγει πλήρως, ώστε να διευκολύνεται η 

εκκένωση του κάδου στο απορριµµατοφόρο όχηµα. 

            Το καπάκι να συνδέεται µε το κυρίως σώµα του κάδου απ’ ευθείας και 

σταθερά µε ενσωµατωµένους µεντεσέδες που αποτελούν ενιαίο τµήµα µε το κυρίως 

σώµα κατά την χύτευση (µονοµπλόκ) µε ειδικούς πλαστικούς ράβδους, µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές 

καταπονήσεις. 

  Το άνοιγµα του καπακιού να γίνεται µε απλή κίνηση του χεριού και µε 

µεταλλικό ποδοµοχλό στιβαρής κατασκευής, γαλβανισµένος για την µακροχρόνια 

αντοχή του στην οξείδωση, ικανού µήκους και κατάλληλης απόστασης από το 

έδαφος, που η τοποθέτησή του γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην ανοίγονται οπές 

στον πυθµένα του κάδου και είναι τοποθετηµένος στις βάσεις των τροχών.  

            Οι λάµες  διαθέτουν αντηρίδα ώστε να εµποδίζεται η ελεύθερη κίνηση προς 

τα πάνω ώστε να µην καταστρέφεται το καπάκι και ο ποδοµοχλός.  

 

� ΤΡΟΧΟΙ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

 

  Οι 4 τροχοί των κάδων να είναι αθόρυβοι, βαρέως τύπου ανεξάρτητοι ο 

καθένας σε κίνηση µε διάµετρο Φ 200 και αντοχή φορτίου τουλάχιστον 250 kg o κάθε 

ένας. 

Κάθε τροχός να έχει την δυνατότητα να κινείται τόσο σε οριζόντιο , όσο και σε κάθετο 

άξονα κατά 360 µοίρες µε πλαστική ή µεταλλική ζάντα,  έτσι ώστε ο κάδος να είναι 

ευέλικτος για να είναι εύκολη η µετατόπιση του.  Οι δύο µπροστινοί  τροχοί να έχουν 

σύστηµα πέδησης µε ποδόφρενο το οποίο ενεργοποιείται µε απλό πάτηµα του 
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ποδιού και οι δύο πλάγιοι τροχοί διαθέτουν µοχλό ακινητοποίησης της περιστροφικής 

τους κίνησης. 

          Επίσης κάθε τροχός στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ένσφαιρου 

τριβέως και συνδέεται µε τον κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και 

διαµορφωµένη ικανή να δέχεται  τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά την χρήση 

του κάδου.    

 Κάθε τροχός να  εδράζεται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες 

κονσόλες ανάρτησης µε κατάλληλη ενσωµάτωση. 

 Επίσης να υπάρχουν ανάγλυφα τα στοιχεία του κατασκευαστή TRIMEX. 

� ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

                   Χωρητικότητα                   :  660 lt 

          Πρότυπο βάρος µοντέλου       : 38 (+/- 5%)kg 

           Μέγιστο µήκος                    : 1370 mm 

           Μέγιστο πλάτος        : 775 mm 

          Μέγιστο ύψος         : 1185 mm 

           Ωφέλιµο φορτίο                                        : 264 kg 

 

          Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που 

χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών. Το 

σύστηµα ανύψωσης και εκκένωσης είναι κατάλληλων προδιαγραφών, ισχυρής 

κατασκευής και εξασφαλίζει την ασφαλή αγκίστρωση, ανύψωση και ανατροπή του 

κάδου. 

           Οι προσφερόµενοι κάδοι να συνεργάζονται άριστα µε τους διατιθέµενους από 

τον ∆ήµο ανυψωτικούς µηχανισµούς. Η διαµόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε 

να είναι δυνατή να ανυψώνονται και να πλένονται από τα ειδικά οχήµατα πλύσεως 

κάδων που κυκλοφορούν στην Ελληνική και ∆ιεθνή αγορά.  

 

 

� ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

           Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητανα  προµηθεύσει τον ∆ήµο 

σας µε ανταλλακτικά για δέκα έτη . Επίσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

απαοστολής αναταλλακτικών εντός 3 ηµερών από την ειδοποίηση.  Επίσης να 

έχει έµπειρο καταρτισµένο προσωπικό για την επισκευή και συντήρηση του 

κάδου . 
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

 
1. Στις  τέσσερις (4) πλευρές περιµετρικά του κάδου θα υπάρχουν κάθετες 

αντανακλαστικές λωρίδες µήκους 40cm τύπου ζέβρας τύπο II, έτσι ώστε 

να είναι ορατός την νύχτα προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων. 

2. Να υπάρχει σήµανση RAL από αναγνωρισµένο κέντρο ελέγχου και η 

σήµανση είναι ανάγλυφη θερµοεκτύπωση εκτύπωση στο καπάκι του 

κάδου. Υποβάλλουµε τα πιστοποιητικά ελέγχου στην τεχνική προσφορά. 

3. Στην πρόσοψη του κάδου να υπάρχει ο λογότυπος (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ 

ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ µε θερµοεκτύπωση) του ∆ήµου « ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΕΤΟΣ 

2020» και αρίθµηση του κάδου. 

             Επίσης πάνω στο σώµα και στο καπάκι του κάδου υπάρχει 

ανάγλυφη εκτύπωση µε τον οίκο κατασκευής, τα πρότυπα που 

ανταποκρίνεται ο κάδος, συνολικό φορτίο κάδου εκφρασµένο σε kg, 

ωφέλιµο όγκο εκφρασµένο σε lt καθώς και αύξων αριθµός κάδου.  

    Συγκεκριµένα: 

- Ονοµασία κατασκευάστριας εταιρείας. 

- Χώρα παραγωγής. 

- Έτος κατασκευής. 

- Στάθµη θορύβου. 

- RAL 

- CE 

- Τη σήµανση πιστοποίησης σύµφωνα µε το πρότυπο  ΕΝ 840. 

 

4. Η Ανάδοχος εταιρία να  κατέχει πιστοποιητικά ISO 9001,ISO 14001, 

OHSAS 18001, EN 840 και CE ή νεότερα ισοδύναµα τουλάχιστον. 

5. Ο Ανάδοχος να  διαθέτει πιστοποιητικό δοκιµών εφελκυσµού, 

σκληρότητας, αναφλεξιµότητας και ευφλεξιµότητας, και αντοχής σε 

διαβρωτικά υλικά. 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ Κωδ. Αρ. CPV ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟ
Υ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
σε ευρώ 

1 Μεταλλικός κάδος απορριµµάτων 
660 λίτρων 

34928480-6 30 165 4.950,00 

2 Πλαστικός κάδος απορριµµάτων 770 
λίτρων 

34928480-6 10 175 1.750,00 

3 Πλαστικός κάδος απορριµµάτων 
1100 λίτρων 

34928480-6 70 190 13.300,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 
   ΦΠΑ  4.800,00 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 

 

 
 

Σύνταξη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Νίκου Λάµπρος 

Πολ. Μηχ. ΠΕ (MSc) µε Α΄β 

 

 

 

 

Νίκου Λάµπρος 

Πολ. Μηχ. ΠΕ (MSc) µε Α΄β 

(Αναπλ. Προιστ. ∆νσης Υποστηρίξης 

Καθηµερινότητας 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Ελευθερίου Χρήστος 

.         
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:             
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:24.800,00€ 
 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/ 2020 
 
Κ.Α. 207135.01 (ΕΑΠ)  

 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ  

∆  ∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ   
     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1°: Αντικείµενο της προµήθειας 

    Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια τροχήλατων 

πλαστικών κάδων απορριµµάτων µε ποδοµοχλό  διαφόρων χωρητικοτήτων 

προκειµένου να αντικατασταθούν οι φθαρµένοι και µη λειτουργικοί υφιστάµενοι 

κάδοι σε όλες τις κοινότητες του ∆ήµου Σερβίων.  

 
ΑΡΘΡΟ 2°: Ισχύουσες διατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε : 

• το Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006), 

• του Ν.4555/2018 –ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι 

• το Ν. 3463/06 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006), 

• τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 

• το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας  µε  την  

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

• Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α') «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

 
ΑΡΘΡΟ 3°: Συµβατικά στοιχεία 

        Τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης κατά σειρά ισχύος είναι: 

α) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

β) Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές 
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γ) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 
ΑΡΘΡΟ 4°: Τιµές προσφορών 

Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του προµηθευτή για το προς 

προµήθεια είδος θα παραµένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η 

σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την ολοκλήρωση 

της παράδοσης του προς προµήθεια είδους σύµφωνα µε ότι 

προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την 

πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη 

στους όρους της σύµβασης. 

 
 Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η συµφερότερη προσφορά βάσει 
τιµής 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5°: Πληµµελής κατασκευή 

Εφ' όσον το προς προµήθεια είδος δεν ανταποκρίνονται στους 

όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να τα αποκαταστήσει ενός πέντε (5) ηµερών. 

ΑΡΘΡΟ 6°: Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις 

κρατήσεις που ισχύουν . 

 
ΑΡΘΡΟ 7°: Όροι και διαδικασία παραλαβής προµήθειας 

Η παραλαβή του προς προµήθεια είδους , ενεργείται από την 

αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει οριστεί από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, παρουσία του αναδόχου. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις 

συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να 

προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 8° 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., και το κόστος µεταφοράς 

των ειδών σε σηµείο που θα υποδειχτεί από την αρµόδια υπηρεσία του 

∆ήµου Σερβίων 

 
ΑΡΘΡΟ 9° 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 



-19- 

⋅⋅⋅⋅//⋅⋅⋅⋅ 

Ο  συµµετέχων στην  προσφορά  του υποχρεούται να 

καταθέσει επιπλέον της οικονοµικής προσφοράς : 

 

1) Τεχνικά/ενηµερωτικά φυλλάδια (Prospectus) 

Σύµφωνα µε την παρ. 4 αρ. 92 ν. 4412/16 ορίζεται ότι τα τυχόν 

τεχνικά/ενηµερωτικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε 

ειδικό τεχνικό περιεχόµενο, µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική 

(άρθρο 80 παρ.10 Ν.4412/2016). 

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και 

µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα. 

Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία , έχει το δικαίωµα να ζητήσει από 

τους προσφέροντας την µετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί 

απαραίτητο για την ακριβή εκτίµηση της προσφοράς. 

 

2) Πιστοποιητικά ποιότητας του κατασκευαστή/ τεχνικής υποστήριξης  

3) Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 12 

µηνών  για τον πλήρης κάδο (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα 

προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να 

καλύπτει, χωρίς καµία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Αγοραστή, την 

αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς 

συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό) , υπογεγραµµένη από τον 

νόµιµο εκπρόσωπο ή αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό 

πρόσωπο . 

 

5)   Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών  τουλάχιστον  για  10  

έτη  , υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή αρµοδίως 

εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο. 

Το διάστηµα παράδοσης των ζητούµενων κάθε φορά ανταλλακτικών 

θα είναι µικρότερο από 5 ηµέρες. 

 

6)   Όλες οι λοιπές Υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στις 

Τεχνικές προδιαγραφές   

7)      Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας για συµµετοχή σε 

διαγωνισµό 
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         8)        Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας για συµµετοχή σε 
διαγωνισµό 
 

          

 

 
 Υποβολή φυσικού φακέλου στην αναθέτουσα αρχή 
Τα κατά περίπτωση προσκοµιζόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως 

περιγράφονται ανωτέρω, θα υποβληθούν στο ∆ήµο Σερβίων  (τµήµα 

πρωτοκόλλου) µέσα σε καλά σφραγισµένο ενιαίο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' 

αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

β) Ο   πλήρης  τίτλος της Υπηρεσίας (∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ) 

γ) Ο ακριβής τίτλος της προµήθειας 

δ) Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η 

διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του 

διεύθυνση (email). 

 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

Σύνταξη ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Νίκου Λάµπρος 

Πολ. Μηχ. ΠΕ (MSc) µε 

Α΄β 

 

 

 

 

Νίκου Λάµπρος 

Πολ. Μηχ. ΠΕ (MSc) µε Α΄β 

(Αναπλ. Προιστ. ∆νσης Υποστηρίξης 

Καθηµερινότητας 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Ελευθερίου Χρήστος 

 


