
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης :25 /2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.951,60€ 

CPV: 34928480-6 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια πλαστικών κυλιόµενων κάδων απορριµµάτων, που θα 

καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής εναπόθεσης απορριµµάτων της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας του ∆ήµου. 

Η ποσότητες ορίζεται σε: 

• Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 1100 λίτρων τεµ. 43 

• Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 660 λίτρων   τεµ. 45 

• Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 360 λίτρων   τεµ. 46 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται ανέρχεται στο ποσό των 19.951,60 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του δήµου οικ. έτους 2018, όπου υπάρχει εγγεγραµµένη 

πίστωση 20.000,00€ υπό Κ.Α.20-7135.001 «Λοιπός εξοπλισµός, Προµήθεια κάδων 

απορριµµάτων. 

 

   
 
 
 

                                                                   Ψαχνά: 21-03-2018 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

ΠΕ5/Α 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΘΗΣ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆απάνη (ΕΥΡΩ) 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. 

Μερική ∆απάνη 

1 
 Πλαστικοί κυλιόµενου κάδοι απορριµµάτων 
1100lt χρώµατος ΠΡΑΣΙΝΟΙ 

ΤΕΜ. 43,00 177,80 7.645,40 

2 
Πλαστικοί κυλιόµενου κάδοι απορριµµάτων 660lt  
ΠΡΑΣΙΝΟΙ 

ΤΕΜ. 45,00 139,00 6.255,00 

3 
Πλαστικοί κυλιόµενου κάδοι απορριµµάτων 360lt  
ΠΡΑΣΙΝΟΙ 

ΤΕΜ. 46,00 47,60 2.189,60 

                                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ 16.090,00 

  ΦΠΑ 24 % 3.861,60 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 19.951,60 

                                                                                                                                  

                                                                                                                          

  Ψαχνά, 21-03-2018 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

ΠΕ5/Α 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΘΗΣ 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΚΑ∆ΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1100 ΛΙΤΡΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) 
 

Γενικά 

Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τις προδιαγραφές 

ΕΝ 840-2, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά απορρίµµατα καθώς και 

αντικείµενα µε µεγάλο όγκο. 

Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 1.100 λίτρα +5%, αποδεικνυόµενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου 

του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας κατά ΕΝ-840. 

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των απορριµµάτων.  

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωµένοι δύο 

κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων 

του απορριµµατοφόρου (βραχίονες). Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η 

ανύψωση του και µε ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας. 

Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη 

µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του. 

 

 Ειδικά 

Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι  µονοµπλόκ και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα, 

συµπεριλαµβανόµενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή 

µονοµπλόκ τµήµατα. 

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε  συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση 

(INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού 

από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, κλιµατολογικές 

µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σ' όλα τα σηµεία του κάδου. Το δε βάρος του 

κάδου  θα είναι  50-70 κgr περίπου και το πάχος του σώµατος περίπου 5mm.  

 

Κυρίως σώµα (Κορµός κάδου) 

Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω συνεχώς 

αυξανόµενη διατοµή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, µε ολίσθηση, κατά την 

ανατροπή του, από τον ανυψωτικό µηχανισµό.    

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώµα του 

κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώµατα)  του,  θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένο ώστε να 

αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, 

το κυρίως σώµα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε 

όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 

Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και το κλείσιµο του 

καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), 

τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους  ισχυρούς µεντεσέδες µέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ 

ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της 

χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. 

 Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 4cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις καταπόνησης να 

διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 



 

 

 

Τροχοί 
Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συµπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και 

ποιότητας διαµέτρου Φ200mm και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360
ο
 έτσι ώστε 

ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να µετακινηθεί µέσα σε στενούς χώρους. 

Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται µε τον 

κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και διαµορφωµένης ικανής να δέχεται τα δυναµικά φορτία 

και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να   ακινητοποιείται µε χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς 

που ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα στο πόδι . 

  

Οπή καθαρισµού 

Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα 

κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών 

µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται µε ειδικό καπάκι  και ειδική τσιµούχα, έτσι 

ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

Καπάκι κάδου 

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των υλικών. 

Επίσης να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήµατα. 

Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ’ 

ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων  µεντεσέδων που θα περιλαµβάνονται κατά την χύτευση 

(µονοµπλόκ), αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, 

παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α.  

Το καπάκι θα ανοίγει επίσης και µε ειδικό ποδοµοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο µέταλλο για 

την µακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση.  

Ο ποδοµοχλός επί ποινή αποκλεισµού θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και σε καµία περίπτωση στο 

σώµα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώµατος. 

 

Άλλα στοιχεία 

Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα 

απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. 

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 και 

να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. για να είναι 

ορατός την νύχτα. 

β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας µε ευµεγέθη  γράµµατα στο εµπρόσθιο τµήµα του 

κάδου.  

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος ΠΡΑΣΙΝΟΥ δεδοµένου ότι χρησιµοποιούνται για πάσης φύσεως οικιακά 

απορρίµµατα. Το χρώµα των κάδων θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση. 

δ) Ο κάθε κάδος θα φέρει πινακίδα µε:  

• Το Πρότυπο EN 840, 

• Η σήµανση CE, 

• Η χρονολογία κατασκευής, 

• Ο κατασκευαστής των κάδων, 

• Η ανάγλυφη σήµανση ποιότητας RAL ή NF, 

• Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα, 

• Το µικτό βάρος εκφρασµένο σε κιλά 



 

              

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 660 ΛΙΤΡΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) 
 

Γενικά 

Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τις προδιαγραφές 

ΕΝ 840-2, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά απορρίµµατα καθώς και 

αντικείµενα µε µεγάλο όγκο. 

Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 660,00 λίτρα +5%, αποδεικνυόµενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου 

του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας κατά ΕΝ-840. 

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των απορριµµάτων.  

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωµένοι δύο 

κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων 

του απορριµµατοφόρου (βραχίονες). Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η 

ανύψωση του και µε ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας. 

Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη 

µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του. 

 

Ειδικά 

Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι  µονοµπλόκ και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα, 

συµπεριλαµβανόµενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή 

µονοµπλόκ τµήµατα. 

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε  συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση 

(INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού 

από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, κλιµατολογικές 

µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σ' όλα τα σηµεία του κάδου. Το δε βάρος του 

κάδου  θα είναι  50-70 κgr περίπου και το πάχος του σώµατος περίπου 5mm.  

 

Κυρίως σώµα (Κορµός κάδου) 

Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω συνεχώς 

αυξανόµενη διατοµή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, µε ολίσθηση, κατά την 

ανατροπή του, από τον ανυψωτικό µηχανισµό.    

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώµα του 

κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώµατα)  του,  θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένο ώστε να 

αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, 

το κυρίως σώµα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε 

όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 

Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και το κλείσιµο του 

καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), 

τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους  ισχυρούς µεντεσέδες µέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ 

ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της 

χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. 

 Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 4cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις καταπόνησης να 

διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 

 

 

Τροχοί 
Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συµπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και 

ποιότητας διαµέτρου Φ200mm και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 360
ο
 έτσι ώστε 

ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να µετακινηθεί µέσα σε στενούς χώρους. 

Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται µε τον 

κάδο µέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυµένης και διαµορφωµένης ικανής να δέχεται τα δυναµικά φορτία 

και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 



Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να   ακινητοποιείται µε χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς 

που ενεργοποιούνται µε απλό πάτηµα στο πόδι . 

  

 

Οπή καθαρισµού 

Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα 

κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών 

µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται µε ειδικό καπάκι  και ειδική τσιµούχα, έτσι 

ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

Καπάκι κάδου 

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των υλικών. 

Επίσης να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήµατα. 

Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ’ 

ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων  µεντεσέδων που θα περιλαµβάνονται κατά την χύτευση 

(µονοµπλόκ), αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, 

παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α.  

Το καπάκι θα ανοίγει επίσης και µε ειδικό ποδοµοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισµένο µέταλλο για 

την µακροχρόνια αντοχή του στην οξείδωση.  

Ο ποδοµοχλός επί ποινή αποκλεισµού θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και σε καµία περίπτωση στο 

σώµα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώµατος. 

 

Άλλα στοιχεία 

Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα 

απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. 

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 και 

να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. για να είναι 

ορατός την νύχτα. 

β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας µε ευµεγέθη  γράµµατα στο εµπρόσθιο τµήµα του 

κάδου.  

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος ΠΡΑΣΙΝΟΥ δεδοµένου ότι χρησιµοποιούνται για πάσης φύσεως οικιακά 

απορρίµµατα. Το χρώµα των κάδων θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση. 

δ) Ο κάθε κάδος θα φέρει πινακίδα µε:  

• Το Πρότυπο EN 840, 

• Η σήµανση CE, 

• Η χρονολογία κατασκευής, 

• Ο κατασκευαστής των κάδων, 

• Η ανάγλυφη σήµανση ποιότητας RAL ή NF, 

• Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα, 

• Το µικτό βάρος εκφρασµένο σε κιλά 

 

 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ∆ΩΝ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 360 ΛΙΤΡΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΙ) 
 

Γενικά 

Οι κάδοι µηχανικής αποκοµιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τις προδιαγραφές 

ΕΝ 840-2, 5, 6  και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εµπορικά και βιοµηχανικά απορρίµµατα καθώς και 

αντικείµενα µε µεγάλο όγκο. 



Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 360,00 λίτρα +5%, αποδεικνυόµενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου 

του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας κατά ΕΝ-840. 

Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των απορριµµάτων.  

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωµένοι δύο 

κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιµεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον µηχανισµό εκκένωσης κάδων 

του απορριµµατοφόρου (βραχίονες). Επίσης, µε το ειδικά ενισχυµένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η 

ανύψωση του και µε ανυψωτικό σύστηµα τύπου κτένας. 

Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατοµής και ενίσχυσης για την εύκολη 

µετακίνησή του και την εργονοµική χρήση του. 

 

Ειδικά 

Όλα τα πλαστικά τµήµατα πρέπει να είναι  µονοµπλόκ και συγκεκριµένα το κυρίως σώµα, 

συµπεριλαµβανόµενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή 

µονοµπλόκ τµήµατα. 

Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί µε  συµπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση 

(INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους µε ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυµερισµού 

από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 

Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές θερµοκρασίες, κλιµατολογικές 

µεταβολές (και µάλιστα απότοµες) και σε χηµικές αντιδράσεις. 

Το υλικό εκχυόµενο να έχει οµοιόµορφη και οµοιογενή κατανοµή σ' όλα τα σηµεία του κάδου. Το δε βάρος του 

κάδου  θα είναι  50-70 κgr περίπου και το πάχος του σώµατος περίπου 5mm.  

 

Κυρίως σώµα (Κορµός κάδου) 

Το κυρίως σώµα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας, µε προς τα άνω συνεχώς 

αυξανόµενη διατοµή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, µε ολίσθηση, κατά την 

ανατροπή του, από τον ανυψωτικό µηχανισµό.    

Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη µεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώµα του 

κάδου και στις τέσσερεις πλευρές (τοιχώµατα)  του,  θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυµένο ώστε να 

αποφεύγεται η παραµόρφωση των τοιχωµάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως και επί ποινή απορρίψεως, 

το κυρίως σώµα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερεις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε 

όλο το ύψος των πλευρών αυτών. 

Για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δηµιουργούνται κατά το άνοιγµα και το κλείσιµο του 

καπακιού του κάδου, το κυρίως σώµα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει κατά την χύτευση (µονοµπλόκ), 

τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασµένους  ισχυρούς µεντεσέδες µέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ’ 

ευθείας και σταθερά στο σώµα, αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της 

χρήσης βιδών, παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α. 

 Οι µεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ’ ελάχιστον 4cm ο κάθε ένας, έτσι ώστε οι δυνάµεις καταπόνησης να 

διαµοιράζονται σε µεγαλύτερη επιφάνεια και να µην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους. 

 

 

Τροχοί 
Ο κάδος πρέπει  να έχει δύο τροχούς βαρέως τύπου από συµπαγές ελαστικό  αρίστης κατασκευής και 

ποιότητας διαµέτρου Φ200mm. Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε  υποστήριγµα µέσω ενσφαίρου 

τριβέως και να συνδέεται µε τον κάδο µέσω ενισχυµένου άξονα κατάλληλα ενισχυµένου και διαµορφωµένου, 

ικανού να δέχεται τα δυναµικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 

  

Οπή καθαρισµού 

Στον πυθµένα του κάδου και στο κατώτερο σηµείο του  υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα 

κατασκευάζεται κατά την χύτευση µονοµπλόκ αποκλειοµένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών 

µετά τον καθαρισµό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει  να καλύπτεται µε ειδικό καπάκι  και ειδική τσιµούχα, έτσι 

ώστε να  έχει απόλυτη στεγανότητα. 

 

Καπάκι κάδου 

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των υλικών. 

Επίσης να έχει ειδικά ενισχυµένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήµατα. 



Το καπάκι στο επάνω µέρος του, θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο χειρολαβές τοποθετηµένες 

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

πρέπει να ανοίγει εύκολα µε απλό τράβηγµά προς τα επάνω.  

Κατά την ανατροπή των κάδων, για την εκκένωσή τους στο απορριµµατοφόρο, το άνοιγµα του κάδου θα 

επιτυγχάνεται αυτόµατα µε το βάρος του και κατά την επιστροφή στο έδαφος θα πρέπει να επιστρέφει κλειστό 

στην αρχική του θέση. 

Το καπάκι και το κυρίως σώµα για λόγους µεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ’ 

ευθείας και σταθερά, µέσω ειδικά σχεδιασµένων  µεντεσέδων που θα περιλαµβάνονται κατά την χύτευση 

(µονοµπλόκ), αποκλειοµένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώµα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, 

παξιµαδιών, πρόσθετων προσαρµογών κ.α.  

 

Άλλα στοιχεία 

Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα 

απορριµµατοφόρα διεθνών προδιαγραφών µε σύστηµα βραχιόνων και κτένας. 

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 και 

να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 

 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήµατα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. για να είναι 

ορατός την νύχτα. 

β) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας µε ευµεγέθη  γράµµατα στο εµπρόσθιο τµήµα του 

κάδου.  

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώµατος ΠΡΑΣΙΝΟΥ δεδοµένου ότι χρησιµοποιούνται για πάσης φύσεως οικιακά 

απορρίµµατα. Το χρώµα των κάδων θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση. 

δ) Ο κάθε κάδος θα φέρει πινακίδα µε:  

• Το Πρότυπο EN 840, 

• Η σήµανση CE, 

• Η χρονολογία κατασκευής, 

• Ο κατασκευαστής των κάδων, 

• Η ανάγλυφη σήµανση ποιότητας RAL ή NF, 

• Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα, 

• Το µικτό βάρος εκφρασµένο σε κιλά 

 

 

                                                                            Ψαχνά: 21-03-2018 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

ΠΕ5/Α 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΘΗΣ 



                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

Αρ. Μελέτης :25 /2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ     ΚΑ∆ΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.951,60€ 

CPV: 34928480-6 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο  Αντικείµενο της προµήθειας  

Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια πλαστικών κυλιόµενων κάδων απορριµµάτων, που θα 

καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής εναπόθεσης απορριµµάτων της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας του ∆ήµου. 

Η ποσότητες ορίζεται σε: 

• Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 1100 λίτρων τεµ. 43 

• Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 660 λίτρων   τεµ. 45 

• Πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 360 λίτρων   τεµ. 46 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται ανέρχεται στο ποσό των 19.951,60 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του δήµου οικ. έτους 2018, όπου υπάρχει 

εγγεγραµµένη πίστωση 20.000,00€ υπό Κ.Α.20-7135.001 «Λοιπός εξοπλισµός, Προµήθεια 

κάδων απορριµµάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Ο Ισχύουσες διατάξεις 

• Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης».   

• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

• Το άρθρο 52 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄): «1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 

του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής : 1. Ο συντελεστής του φόρου 

προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα 

αξία».  

• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».   

 

Άρθρο 3ο Συµβατικά τεύχη  

Συµβατικά τεύχη αυτής της προµήθειας, κατά σειρά ισχύος, ορίζονται: 

• Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

• Η τεχνική έκθεση και οι οριζόµενες και ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  

• Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός µελέτης της προµήθειας.  

• Η σύµβαση µεταξύ κυρίου του έργου και του αναδόχου.  

• Η προσφορά του αναδόχου.  

 

 

Άρθρο 4ο Σύµβαση 



Μετά την απόφαση ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

πρόσκλησης ( παρ. 4 του άρθρο 105 του ν. 4412/2016).  

 

 

 

Άρθρο 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης και το ύψος 

της καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ σύµφωνα µε το 

εδαφ.β της παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις της εφαρµογή 

όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου.  

Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα 

που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο 

σύνολο τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου 

της σύµβασης.  

 

Άρθρο 6ο Αυτοενηµέρωση του αναδόχου  

Ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισµένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. 

∆εν θα επιτραπεί οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωµή ή χρονική 

παράταση που θα οφείλεται σε παρερµηνεία οποιουδήποτε θέµατος αναφερόµενου στους χώρους, 

τις καθορισµένες απαιτήσεις ή τους όρους, θέµα για το οποίο θα µπορούσε ο ανάδοχος να 

ενηµερωθεί πραγµατοποιώντας επίσκεψη στους χώρους, προσφεύγοντας στις υπηρεσίες του 

∆ήµου ή χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για την περίπτωση µέσο.  

 

Άρθρο 7ο Χρόνος – Τόπος παράδοσης  

Η παράδοση των κάδων εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, θα γίνει δε  στον χώρο 

του εργοταξίου του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων στα Ψαχνά Ευβοίας, µε ευθύνη και 

µέριµνα µεταφοράς και εκφόρτωσης του προµηθευτή.  

 

Άρθρο 8ο Παραλαβή  

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016, συντάσσοντας τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 219 και 220 του ίδιου νόµου 

πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής, παρουσία του προµηθευτή θα διενεργείται ποσοτικός και 

ποιοτικός έλεγχος µε µακροσκοπική εξέταση, σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία της µελέτης και 

την προσφορά.  

 

Άρθρο 9ο Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση  

Η παράδοση των κάδων θα γίνει στο εργοτάξιο του ∆ήµου, σύµφωνα µε την υπόδειξη της 

υπηρεσίας και εντός του οριζόµενου συµβατικού χρόνου παράδοσης. Σαν ηµέρα παράδοσης 

θεωρείται η ηµέρα που θα παραδοθούν οι κάδοι στο χώρο του εργοταξίου, µε ευθύνη µεταφοράς 

και εκφόρτωσης από τον προµηθευτή.  

Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης 

και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, µπορεί να επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

 α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών - ενδιαµέσων 



προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής 

αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα,  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της 

συµβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και µπορούν να 

ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αν τα είδη που αφορούν 

στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παραδοθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις 

εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συµψηφίζεται µε την αµοιβή 

του αναδόχου - προµηθευτή. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή 

το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

 Άρθρο 10ο Παράταση Σύµβασης 

 Η παράταση της σύµβασης µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 «Χρόνος 

παράδοσης υλικών του Ν. 4412/2016. 

 

 Άρθρο 11ο Έξοδα, κρατήσεις, εισφορές 

 Ο ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε είδους νόµιµες κρατήσεις και φόρους και µόνο σε περίπτωση 

αλλαγής εν τω µεταξύ του καθεστώτος των κρατήσεων ή του Φ.Π.Α. κ.λ.π. θα εφαρµοσθεί η 

αντίστοιχη για το θέµα νοµοθεσία ή οι αντίστοιχες οδηγίες των αρµοδίων Υπουργείων. 

 

 Άρθρο 12ο Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως προς το κύρος, την ερµηνεία και την 

εκτέλεση της σύµβασης αυτής και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτήν, θα επιλύεται από τα 

αρµόδια δικαστήρια, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

 

                                                                               Ψαχνά: 21-03-2018 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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