
  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ 01/2021 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ» 

 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 24.015,00€ 
 Φ.Π.Α. : 5.763,60€ 
 ΣΥΝΟΛΟ : 29.778,60€ 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
- Τεχνική Περιγραφή  
- Προϋπολογισμός της μελέτης 
- Γενική – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
-  Τιμολόγιο Μελέτης 
- Αναλυτική Διακήρυξη  
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Η μελέτη αυτή συντάχθηκε σε (3) αντίγραφα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ / 
ΦΟΡΕΑΣ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ    
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
 
 
 
 
           Αριθμ. Μελέτης: 01/06-05-2021 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και αφορά την 

προμήθεια: 
1.     Πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, χρώματος πράσινου, χωρητικότητας 660 

λίτρων, τροχήλατοι, με θυρίδες, 25 τεμάχια,  και 
2.  Πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, χρώματος πράσινου, χωρητικότητας 1100 

λίτρων, τροχήλατοι, με θυρίδες 79  τεμάχια. 
3. Πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, χρώματος πράσινου, χωρητικότητας 240 

λίτρων με τάπα απορροής 20  τεμάχια 
4. Πλαστικών κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, χρώματος πράσινου, χωρητικότητας 360 

λίτρων με τάπα απορροής 30  τεμάχια 
5. Κομποστοποιητή Μεταβλητής Χωρητικότητας («Δαχτυλίδι» κομποστοποιητή μεταβλητής 

χωρητικότητας, με δυνατότητα στοίβαξης 100 τεμαχίων και Καπάκι Κομποστοποιητή μεταβλητής 
χωρητικότητας 25 τεμαχίων) 

 
Οι προμήθειες αυτές θα καλύψουν πάγιες ανάγκες και θα συμβάλουν στην αισθητική αναβάθμιση της 

περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του προγραμματισμού και 

του γενικότερου έργου του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου  του Δήμου 

Αγιάς.  

Οι κάδοι θα πρέπει να συμφωνούν με τις ισχύουσες ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές. 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Γενικές Απαιτήσεις που αφορούν όλους τους τύπους  των υπό προμήθεια κάδων. 
1. Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης 

κατασκευής του τελευταίου δωδεκαμήνου. 
2. Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, εμπορικών και 

βιομηχανικών απορριμμάτων. 
3. Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να 

δέχονται χωρίς φθορά σκληρόκοκκα απορρίμματα. 
4. Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 840:2012 στη νεότερη έκδοση τους 

(συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων 
και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά η 
σχετική πιστοποίηση. 

5.  Να έχουν μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις. 
6.  Να έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
7. Θα πρέπει οι διαστάσεις τους να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή 

απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων). 
8. Να παραδίδονται συναρμολογημένοι, πλήρεις και έτοιμοι προς χρήση 
9.  Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική 

γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να 
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 

 



 
 
 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

Α)  Είδος: Πλαστικός  κάδος  χωρητικότητας 660 λίτρων με θυρίδες 
 
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, (του τελευταίου δωδεκαμήνου),  
να ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840- 2, 5, 6 στη νεώτερη έκδοσή τους, και να είναι ικανοί να δεχθούν 
οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. 
 
Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 660 λίτρα +5% αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση 
ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840. 
Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών 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 μονομπλόκ με το κυρίως σώμα χειρολαβές, κατάλληλης 
διατομής και ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 
 
ΕΙΔΙΚΑ 
 
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 πάχος του κάδου θα πρέπει να είναι  5 χιλιοστά σε κάθε σημείο του κάδου (Σώμα, πυθμένας, καπάκι) 
 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) 
 
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. 
 
Στο χείλος του κυρίως σώματος των κάδων θα πρέπει να φέρει υπερυψωμένο χείλος σχήματος «Π» για 
την αποφυγή εισόδου νερών μέσα στον κάδο. 
 
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 15cm ο κάθε ένας σε κάθε σημείο τους , έτσι ώστε οι 
δυνάμεις καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος 
καταστροφής τους. 
Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ' 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 

• Το Πρότυπο ΕΝ 840. 

• Η σήμανση CE. 

• Η χρονολογία κατασκευής. 

• Ο κατασκευαστής. 

• O Προμηθευτής 

• Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα. 

• Τη στάθμη θορύβου (dB) 

• Την σήμανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο 

κάδος. (π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.) 

 
ΤΡΟΧΟΙ 
 
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και 
ποιότητας με πλαστική ζάντα διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο 

άξονα κατά 360ο 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  να 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. Ειδικά στο σημείο στήριξης των τροχών στον 
πυθμένα θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις και νεύρα. 
 
Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς 
που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι . 
 
 
ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του υποχρεωτικά  πρέπει 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. 
 
ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 



 
Το καπάκι θα  πρέπει να είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση 
των υλικών. Επίσης  θα πρέπει 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 περιλαμβάνουν κατά την χύτευση 
(μονομπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα 
ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 
Οι μεντεσέδες αυτοί θα έχουν κατ’, ελάχιστον 15 εκατοστά μήκος σε κάθε σημείο τους για να μην υπάρχει 
κίνδυνος καταστροφής τους. 
Το καπάκι θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 3 χειρολαβές αφενός για να μπορεί να ανοιχθεί εύκολα ο 
κάδος και αφετέρου για να μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος ελκόμενος από αυτές.  
 
Επίσης, τα σκέπαστρα των κάδων θα διαθέτουν ενσωματωμένα δύο μικρά καπάκια κατασκευασμένα 
επίσης από πολυαιθυλένιο με χωριστό σύστημα εύκολου ανοίγματος και σταθεροποίησης σε κλειστή 
θέση, ώστε να μπορεί να γίνει απόρριψη μικρών αντικειμένων και σάκων απορριμμάτων οικιακού 
μεγέθους στον κάδο χωρίς το άνοιγμα του μεγάλου καπακιού. Οι διαστάσεις των θυρίδων θα είναι 
κατάλληλες για το σκοπό αυτό και επιφάνειας τουλάχιστον 1000cm2η κάθε μία. Οι υποδοχές του 
καπακιού για προσαρμογή των θυρίδων θα είναι σταθερές. Οι θυρίδες πρέπει να επανέρχονται αυτόματα 
στην αρχική τους θέση (κλειστές) μετά την απόρριψη των απορριμμάτων. Το άνοιγμα και οι υποδοχές θα 
είναι κατασκευασμένες από την πρέσα και το καλούπι κατασκευής, αποκλειόμενων ιδιοκατασκευών, και 
θα υπάρχει ειδική μέριμνα και χείλος στο κυρίως καπάκι για αποφυγή εισόδου των νερών της βροχής στις 
θυρίδες. Οι θυρίδες πρέπει να επιστρέφουν αυτόματα στην αρχική τους θέση (κλειστές) μετά την 
απόρριψη απορριμμάτων. 
 
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
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 Διεθνή 
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
 
  
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα 
με το ΕΝ12899-1 RA2 ) για να είναι ορατός την νύχτα. 
 
β) Όλοι οι κάδοι θα φέρουν με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση τα στοιχεία του φορέα μας  «ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΑΣ» καθώς και το έτος της προμήθειας των κάδων . 
 
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην ύλη κατά την χύτευση  
          

 

Β) Είδος: Πλαστικός  κάδος  χωρητικότητας 1100 λίτρων με θυρίδες 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι απολύτως καινούριοι, πρόσφατης κατασκευής, (του 
τελευταίου δωδεκαμήνου), να ακολουθούν τα STANDARDS 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 ΕΝ-840. 
Οι κάδοι θα  πρέπει να είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών 
και βιομηχανικών απορριμμάτων. 
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει 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 μονομπλόκ με το σώμα χειρολαβές, τουλάχιστον τέσσερις, 
κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, περιμετρικά του χείλους του κυρίως σώματος για την εύκολη 
μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. Οι χειρολαβές αυτές δεν πρέπει να εξέχουν των πλευρικών 
τοιχωμάτων του κυρίως σώματος για να μην εμποδίζουν (ιδιαιτέρως οι δύο μπροστινές)  τους βραχίονες 
ανύψωσης των απορριμματοφόρων ή και των πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων κατά την διαδικασία 
αποκομιδής τους.  
O κάθε κάδος θα διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση chip ταυτοποίησης, RFID σε μη ορατό από τους 
χρήστες σημείο. 
 
ΕΙΔΙΚΑ 
 
Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα, 
συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού και το καπάκι, 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  πρέπει να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 
 
 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ (ΚΟΡΜΟΣ) 
 
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. 
 
Στο χείλος του κυρίως σώματος των κάδων θα πρέπει να φέρει υπερυψωμένο χείλος σχήματος «Π» για 
την αποφυγή εισόδου νερών μέσα στον κάδο 
 
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 15cm ο κάθε ένας σε κάθε σημείο τους , έτσι ώστε οι 
δυνάμεις καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια και να μην υπάρχει κίνδυνος 
καταστροφής τους. 
Το πάχος του κυρίως σώματος του κάδου, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι το μέγιστο δυνατό και 
τουλάχιστον (5) χιλιοστά σε κάθε σημείο του κάδου (Σώμα, πυθμένας). 
 
Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ' 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 

• Το Πρότυπο ΕΝ 840. 

• Η σήμανση CE. 

• Η χρονολογία κατασκευής. 

• Ο κατασκευαστής. 

• Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα. 

• Τη στάθμη θορύβου (dB). 

• Ο προμηθευτής  

• Τη σήμανση ελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος  σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ840 και σύμφωνα 
με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS ,RAL, NF ή ισοδύναμες αυτών) 

 
 
ΤΡΟΧΟΙ 
 
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και 
ποιότητας με πλαστική ζάντα διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο 
άξονα κατά 360ο 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 να 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. Ειδικά στο σημείο στήριξης των τροχών στον 
πυθμένα θα πρέπει να  υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις και νεύρα. 
 
Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς 
που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι . 
 
 
ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του  πρέπει 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. 
 
ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 
 
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 θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον τρείς χειρολαβές με εργονομικά χερούλια κατάλληλης 
διατομής και ενίσχυσης, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα εύκολης λαβής στους χρήστες με άνετη πρόσβαση 
του χεριού, για να διευκολύνεται το άνοιγμα του καπακιού με το χέρι για την τοποθέτηση των 
απορριμμάτων, αλλά και για να μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος ελκυόμενος από αυτές. 



Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ' 
ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων μεντεσέδων που θα περιλαμβάνουν κατά την χύτευση 
(μονομπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, κατά μήκος ολόκληρης της πίσω πλευράς του, 
αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, 
πρόσθετων προσαρμογών κ.α. 
Οι μεντεσέδες αυτοί θα έχουν κατ, ελάχιστον 15 εκατοστά μήκος σε κάθε σημείο τους για να μην υπάρχει 
κίνδυνος καταστροφής τους 
Το πάχος του καπακιού του κάδου, επί ποινή αποκλεισμού, θα είναι το μέγιστο δυνατό και τουλάχιστον 
4,5 χιλιοστά σε κάθε σημείο του. 
 
Επίσης, τα σκέπαστρα των κάδων θα πρέπει να διαθέτουν ενσωματωμένα δύο μικρά καπάκια 
κατασκευασμένα επίσης από πολυαιθυλένιο με χωριστό σύστημα εύκολου ανοίγματος και 
σταθεροποίησης σε κλειστή θέση, ώστε να μπορεί να γίνει απόρριψη μικρών αντικειμένων και σάκων 
απορριμμάτων οικιακού μεγέθους στον κάδο χωρίς το άνοιγμα του μεγάλου καπακιού. Οι διαστάσεις των 
θυρίδων θα είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό και επιφάνειας τουλάχιστον 1000CM2 η κάθε μία. Οι 
υποδοχές του καπακιού για προσαρμογή των θυρίδων θα είναι σταθερές. Οι θυρίδες πρέπει να 
επανέρχονται αυτόματα στην αρχική τους θέση(κλειστές) μετά την απόρριψη των απορριμμάτων. Το 
άνοιγμα και οι υποδοχές θα είναι κατασκευασμένες από την πρέσα και το καλούπι κατασκευής, 
αποκλειόμενων ιδιοκατασκευών, και θα υπάρχει ειδική μέριμνα και χείλος στο κυρίως καπάκι για 
αποφυγή εισόδου των νερών της βροχής στις θυρίδες. 
 
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
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 Διεθνή 
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
 
  
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα 
με το ΕΝ12899-1 RA1 ή RA 2) για να είναι ορατός την νύχτα. 
 
β) Όλοι οι κάδοι θα φέρουν με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση τα στοιχεία του φορέα μας  «ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΑΣ» καθώς και το έτος της προμήθειας των κάδων . 
 
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην ύλη κατά την χύτευση.  

          

 

 

Γ) Είδος: Πλαστικός  κάδος  χωρητικότητας 240 λίτρων  
 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
   Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι απολύτως καινούριοι, πρόσφατης κατασκευής, (του 
τελευταίου δωδεκαμήνου),και να ακολουθούν τα STANDARDS ΕΝ 840-1, 5, 6 στην νεότερη έκδοσή τους  
και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με 
μεγάλο όγκο. 
Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 240 λίτρα. 



Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών απορριμμάτων. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν 
αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής 
αντοχής  γαλβανισμένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη 

και αθόρυβη μετακίνηση. 

 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ – ΚΑΠΑΚΙ 
 
Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας 
τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 
 
To καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να έχει 
δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση 
των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι 
κλειστό να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσμών και η είσοδος 
εντόμων και νερού στον κάδο. 
  Στο εμπρόσθιο τμήμα του επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη σταθερότητα 
και ασφάλεια. 
 
  Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό να 
αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Για λόγους μεγαλύτερης 
αντοχής το κυρίως σώμα πρέπει να φέρει βαθιές κάθετες νευρώσεις καθ’ ύψος σε όλες τις πλευρές του. Ο 
σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να 
εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές 
σακούλες. Η  χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη 
μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με ειδική ενίσχυση για 
μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς 
ανύψωσης τύπου "χτένας". 

 
Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ΄ 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 
• Το Πρότυπο EN 840. 
• Η σήμανση CE. 
• Η χρονολογία κατασκευής. 
• Ο κατασκευαστής. 
• Ο προμηθευτής 
• Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα. 
• Τη στάθμη θορύβου (dB). 
• Την σήμανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο    
               κάδος. (π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.) 

 
ΤΡΟΧΟΙ 
 
Οι  δύο τροχοί των κάδων πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε 
επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων. 
O κάθε κάδος θα διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση chip ταυτοποίησης RFID σε μη ορατό από τους 
χρήστες σημείο 
Oι τροχοί τους θα πρέπει να είναι Φ250mm 
 
 
ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 



Στο κυρίως σώμα  του κάδου, στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σημείο της, πρέπει   
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. 

 
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα κτένας. 
Η διαμόρφωση των κάδων πρέπει 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 Διεθνή 
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό των 
οχημάτων του Δήμου. 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα 
με το ΕΝ12899-1 RA1 ή RA 2) για να είναι ορατός την νύχτα. 
 
β) Όλοι οι κάδοι θα φέρουν με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση τα στοιχεία του φορέα μας  «ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΑΣ» καθώς και το έτος της προμήθειας των κάδων . 
 
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην ύλη κατά την χύτευση.  

          
 
 
 

Δ) Είδος: Πλαστικός  κάδος  χωρητικότητας 360 λίτρων  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
    Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (του τελευταίου 
δωδεκαμήνου), και να ακολουθούν επ’ ακριβώς τα STANDARDS ΕΝ 840-1, 5, 6 στην νεότερη έκδοσή τους  
και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με 
μεγάλο όγκο. 
 Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 360 λίτρα. 
 Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και 
βιομηχανικών απορριμμάτων. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν 
αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής 
αντοχής  γαλβανισμένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη 
και αθόρυβη μετακίνηση. 

     
ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ – ΚΑΠΑΚΙ 
 
  Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας 
τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 
To καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να έχει 
δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση 
των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι 



κλειστό να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσμών και η είσοδος 
εντόμων και νερού στον κάδο. 
       Στο εμπρόσθιο τμήμα του επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη 
σταθερότητα και ασφάλεια. 
 Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό να 
αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο σχεδιασμός του 
(σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την 
καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. Η  
χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το 
χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια 
ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου 
"χτένας". 
 
Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ΄ 
ελάχιστον τα ακόλουθα: 

• Το Πρότυπο EN 840. 

• Η σήμανση CE. 

• Η χρονολογία κατασκευής. 

• Ο κατασκευαστής. 

• Ο προμηθευτής 

• Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα. 

• Τη στάθμη θορύβου (dB). 

• Την σήμανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος. 
(π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.) 

 
ΤΡΟΧΟΙ 
 
Oι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή 
σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων. 
O κάθε κάδος θα διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση chip ταυτοποίησης RFID σε μη ορατό από τους 
χρήστες σημείο. 
Oι τροχοί τους θα πρέπει να είναι Φ300mm. 
 
ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
Στο κυρίως σώμα στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σημείο της, πρέπει   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. 
    
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα 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 Διεθνή 
αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό των 
οχημάτων του Δήμου. 
 
3.   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα 
με το ΕΝ12899-1 RA1 ή RA 2) για να είναι ορατός την νύχτα. 



 
β) Όλοι οι κάδοι θα φέρουν με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση τα στοιχεία του φορέα μας  «ΔΗΜΟΣ 
ΑΓΙΑΣ» καθώς και το έτος της προμήθειας των κάδων . 
 
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος πράσινου, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην ύλη κατά την χύτευση.  

          
 

Ε) Είδος: Κομποστοποιητής Μεταβλητής Χωρητικότητας  
 
                 
Ο πλαστικός κάδος κομποστοποίησης θα είναι πρόσφατης κατασκευής (του τελευταίου δωδεκαμήνου) και 
θα έχει μεταβλητή χωρητικότητα, ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων ή τις ανάγκες του χρήστη. 
Για το σκοπό αυτό ο κάδος θα πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία που θα μπορούν να 
προσθαφαιρούνται, έτσι ώστε η συνολική του χωρητικότητα να ποικίλει κατά κανόνα από 150 λίτρα έως 
και 500 λίτρα ή και περισσότερο, αν αυτό το απαιτούν οι συνθήκες.  
 
Ο κομποστοποιητής θα είναι ταχείας και θερμής κομποστοποίησης με τοιχώματα αερισμού που να 
επιτρέπουν τον βέλτιστο αερισμό, αλλά ταυτόχρονα θα αποτρέπουν την είσοδο εντόμων και τρωκτικών. 
Τα τοιχώματα θα πρέπει να λειτουργούν μονωτικά για αποφυγή πολύ χαμηλών ή πολύ υψηλών 
θερμοκρασιών στο εσωτερικό του κάδου.   
 
Θα πρέπει να φέρει ανεξάρτητο καπάκι, που θα στηρίζεται στο κυρίως σώμα και το οποίο θα μπορεί να 
αφαιρεθεί ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση στο εσωτερικό του κάδου. Το καπάκι θα πρέπει να φέρει 
διατάξεις αερισμού για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κάδου. 
 
Ο κάδος θα πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος σε όσο το δυνατόν πιο μεγάλη επιφάνεια, 
ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία της κομποστοποίησης. Θα πρέπει επίσης να φέρει διάταξη άριστης 
στήριξης / πάκτωσης του σώματος στο έδαφος. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει τα στοιχεία συνθέτουν τον 
κομποστοποιητή να φέρουν στις γωνίες οπές ελάχιστης διαμέτρου 2 εκατοστών.  
 
 Το υλικό κατασκευής θα είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας 
που θα έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες 
θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές 
επιδράσεις. 
 
 Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια 
θα εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου. Επιπλέον η χρήση άριστης ποιότητας 
πρώτων υλών θα εγγυάται την άριστη εμφάνιση του ακόμη και μετά από πολλά χρόνια χρήσης. 
 
 Ο κάδος θα είναι χρώματος πράσινου. Η διάμετρος του κάδου, για λόγους λειτουργικότητας θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,80 μέτρα και δεν θα ξεπερνά το ένα (1) μέτρο. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Επί ποινή αποκλεισμού 

 

• Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που 
δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που 
προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Προς εξασφάλιση της άρτιας τεχνικής 
υποστήριξης καθ’ όλη την διάρκεια ζωής των υπό προμήθεια κάδων στην τεχνική προσφορά θα 
επισυναφθεί  και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού του διαγωνιζόμενου από την οποία θα 
προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου ήτοι τουλάχιστον δύο (2) 
εξειδικευμένοι τεχνίτες. Ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την 
πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001:2015 
(Διαχείριση της Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001:2018 
(Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία) και στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά.  

• Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει επίσης υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας, που θα είναι τουλάχιστον δύο χρόνια και τον χρόνο παράδοσης, που δεν θα 
υπερβαίνει τις 45 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 
εκπροσώπου του κατασκευαστή των κάδων, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι θα 
καλύψει με ανταλλακτικά το Δήμο, ακόμη και απευθείας εάν χρειαστεί, για τουλάχιστον 10 έτη. 

• Πιστοποιητικά ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και ισοδύναμων, χωρών της Ε.Ε κατά ΕΝ 840 - 1/2/5/6 από 
πιστοποιημένα  κέντρα  ελέγχου για τα υπό προμήθεια είδη, με την απαραίτητη σήμανση 
ελεγμένου –πιστοποιημένου προϊόντος  επί του κάδου (π.χ. GS ή RAL ή NF).  Το εργοστάσιο 
παραγωγής το οποίο δηλώνεται ως κατασκευαστής του υπό προμήθεια κάδου δεν μπορεί να είναι 
διαφορετικό από αυτό που αναφέρει το ως άνω πιστοποιητικό. Επίσης, βεβαίωση κατασκευαστή 
για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι 
ακόλουθες ιδιότητες των υλικών : όριο θραύσης σε  εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε 
διάβρωση. 

• Πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015 (Διαχείριση της 
Ποιότητας), ISO 14001:2015 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και ISO 45001:2018 (Υγιεινής και 
Ασφάλειας στην εργασία).Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής 
απαραιτήτως θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος, κατά την ημέρα του 
διαγωνισμού, συμβόλαιο αντιπροσώπευσης του κατασκευαστικού οίκου των κάδων και με ισχύ 
τουλάχιστον όσος ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών. 

• Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν δείγμα εντελώς 
όμοιων κάδων για όλα τα προσφερόμενα είδη (κομποστοποιητή, κάδος απορ/των 240λτ, κάδος 
απορ/των 360λτ, κάδος απορ/των 660λτ με θυρίδες, κάδος απορ.των 1100λτ με θυρίδες)   στο 
αμαξοστάσιο του Δήμου επί αποδείξει μέχρι 3 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Τα δείγματα θα παραμείνουν στην υπηρεσία του Δήμου 
για την μακροσκοπική εξέτασή τους από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η απόδειξη 
θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 
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