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ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα κεηαιιηθψλ θάδσλ 
απνξξηκκάησλ 

 

                              
Σ Δ Υ Ν Η Κ Ζ  Δ Κ Θ Δ  Ζ  

 

 Ζ παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα κεηαιιηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ κε 
πιαζηηθφ θαπάθη θαη πνδνκνριφ ρσξεηηθφηεηαο 1.100 ιίηξσλ. ην Γήκν καο απφ 
ηηο ζπλερφκελεο θαη κεγάιεο έληαζεο βξνρνπηψζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ηνλ ηειεπ-
ηαίν κήλα θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ 27ε θαη 28ε Ηνπλίνπ έρεη παξνπζηαζηεί ε επη-
ηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ θαηεπείγνπζα εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θάδσλ απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ θαζψο απφ ηελ πνιχ κεγάιε ξνή ηνπ λεξνχ θαη ησλ θεξηψλ πιηθψλ 
παξαζχξζεθε θαη θαηαζηξάθεθε κεγάινο αξηζκφο θάδσλ ησλ Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο 
& Γ.Κ. Βξαζλψλ ηεο Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ θαζψο θαη ηεο Γ.Κ. ηαπξνχ ηεο Γ.Δ. 
Ρεληίλαο. 
          Ο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην παξαιηαθφ κέησπν 
ησλ Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο, Βξαζλψλ θαη ηαπξνχ πνιιαπιαζηάδεηαη θαηά ηνπο ζεξη-
λνχο κήλεο ηφζν απφ ηνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή φζν θαη απφ 
ηνπο ηδηνθηήηεο εμνρηθψλ θαηνηθηψλ, έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ ζπζζψξεπζε κε-
γάινπ φγθνπ απνξξηκκάησλ.  Δπηπιένλ έπεηηα απφ ηα έθηαθηα θαηξηθά θαηλφκελα 
πνπ έπιεμαλ ηελ πεξηνρή απμήζεθε ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηνλ  θαζαξηζκφ ησλ νηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ πνπ επιήγεζαλ.  
          Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ είλαη επηηαθηη-
θήο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο φζν θαη γηα ηελ ηνπηθή 
νηθνλνκία πνπ ζηεξίδεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζηα έζνδα απφ ηνπο ηνπ-
ξίζηεο, ηα νπνία ζα πιεγνχλ θαίξηα εάλ ελ κέζσ ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ζπζ-
ζσξεχνληαη απνξξίκκαηα ζηνπο δξφκνπο. 
           Ο Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ ππ. Αξηζκ. 
ΚΡΞ/332521(2382)/04-07-2018 απφθαζε ηνπ, θήξπμε ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλά-
γθεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνλ Γήκν Βφιβεο ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηηο πεξηνρέο ηεο Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο, Βξαζλψλ ηεο Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξ-
γίνπ θαη ηηο πεξηνρέο ηεο Γ.Κ.  ηαπξνχ, Σ.Κ. Άλσ ηαπξνχ & Σ.Κ. Βφιβεο ηεο Γ.Δ. 
Ρεληίλαο.   
 
 Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο :  
α.  ηνπ  άξζξνπ 32 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ Ν.4412/16 
β.  ηεο παξ 7 ηνπ άξζξνπ 158 Ν.3463/06. 
 Ζ ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 64.480,00 
επξψ εκπεξηερνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.  
            Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο ε-
θηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο ν-
πνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηα-
ηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
 
          Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πε-
ξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη  θαη' ειάρηζηνλ ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 



Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 
ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
         Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζν-
ηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ή ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ηα πιηθά είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ηκεκαηηθά κπνξεί λα  απν-
δεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ 
ηκήκαηνο ησλ πιηθψλ  πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηη-
θήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθ-
πξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκε-
ηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.. 
            H δαπάλε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ νη-
θνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη ζα βαξχλεη ην Κ.Α. 02.20.7135.0001 κε ηίηιν «Πξνκή-
ζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ» ν νπνίνο ζα δεκηνπξγεζεί κεηά απφ αλακφξθσζε ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξ-
ζξν 19 πεξίπησζε 2 παξ. 1 ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Ν.4412/2016. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ πνζφηεηα 
ησλ αγαζψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 59 ηνπ Ν. 
4412/2016). 
 Ζ παξάδνζε ησλ κεηαιιηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεη ζην ακαμνζηά-
ζην ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζην ζχλνιν ηεο πξν-
κήζεηαο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ηεο πνζφ-
ηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί.   
             Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
αξρίδεη απφ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή θαη γξαπηήο). 
  Ζ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
206,207,208,209,213,221 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο 
θαιείηαη λα παξίζηαηαη εθ’ φζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Καηά ηα ινηπά εθαξ-
κφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο 
αγαζψλ ηνπ Ν. 4412/2016. 
          Σνλ αλάδνρν βαξχλεη ν θφξνο πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ. Δπίζεο παξαθξαηείηαη 
0,06 % ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 375 παξάγξαθνο 7 ηνπ 
N.4412/2016 ) θαη 0,06 % ππέξ ΑΔΠΠ ( ΚΤΑ 1191/14.03.2017) επί ηεο αμίαο θάζε 
πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκα-
ηηθήο ζχκβαζεο , θαζψο θαη 3,6% επί ησλ θξαηήζεσλ απηψλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη 
ΟΓΑ.. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν. 
            Γηα ηελ επίιπζε ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππν-
γξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ 
Ν.4412/2016. 
                                       

 
  ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ, 20/07/2018  
Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο   

Πεξηβάιινληνο & Πνηφηεηαο Εσήο 
 

Γξ. Θαλάζεο Γεξάζηκνο  
Γαζνιφγνο-Πεξηβ/γνο     

 
ηαπξφο, 20/07/2018 

H ζπληάμαζα 
 
 

Δπαγγειία Καπεηαληθφια 
ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
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Γενικά τοιχεία 
Οη θάδνη πξέπεη λα θέξνπλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 
• Αλάγιπθν ινγφηππν ηνπ θαηαζθεπαζηή, 

• ήκαλζε CE, 
• Μήλαο θαη έηνο παξαγσγήο, 

• Σν πξφηππν EN840, 

• Υσξεηηθφηεηα ηνπ θάδνπ, 

• Μέγηζην ζπλνιηθφ βάξνο ηνπ θάδνπ 

• Αξηζκφο ζεηξάο 
 
Πρόσθετα  χαρακτηριστικά 
    ε φινπο ηνπο θάδνπο ζα ππάξρνπλ ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο µε επκεγέζε γξάκκα-

ηα «ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ» (κε αλάγιπθε ή αλεμίηειε ζεξκνεθηχπσζε ή απηνθφι-
ιεην pvc) ζην κπξνζηηλφ ηκήκα ηνπ θάδνπ. 

 

 

 

Σεχνικές  Απαιτήσεις 

 
Α. ΜΔΣΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΓΟΙ 1100LT ΜΔ ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ 

 

Α/Α ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ-

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ    

1.1 Οη πξνζθεξόκελνη θάδνη λα είλαη απν-

ιύησο θαηλνύξγηνη, ακεηαρείξηζηνη θαη 

πξόζθαηεο θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ 

δσδεθακήλνπ. 

ΝΑΙ   

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθα-

ιή θαη πγηεηλή απόζεζε νηθηαθώλ, εκπν-

ξηθώλ θαη βηνκεραληθώλ απνξξηκκάησλ. 

ΝΑΙ   

1.3 Καηαζθεπή  ζύκθσλα κε ηε ζεηξά πξν-

ηύπσλ ΔΝ  840 2/5/6 ( ζπκκόξθσζεο 

κε απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη ζρεδηα-

ΝΑΙ   



ζκνύ/ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηή-

ζεηο επηδόζεσλ θαη κεζόδσλ δνθηκήο 

θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). 

Να ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε. 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνύο θαη 

αλαθιέμεηο/ππξπνιήζεηο. 

ΝΑΙ   

1.5 Γπλαηόηεηα αλαθύθισζεο ηνπ θάδνπ 

ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

ΝΑΙ   

1.6 Να ππνβιεζνύλ πξσηόηππα ηερληθά 

θπιιάδηα/prospectus (όρη θσηνηππίεο), 

ζηελ Διιεληθή γιώζζα θαηά πξνηίκε-

ζε, ή ζηελ Αγγιηθή όπνπ απηό δελ είλαη 

εθηθηό, ησλ πξνζθεξόκελσλ θάδσλ, 

όπνπ λα θαίλνληαη ηα ηερληθά ραξαθηε-

ξηζηηθά απηώλ. 

 

ΝΑΙ   

2 ΚΑΓΟ    

2.1 Υσξεηηθόηεηα ζε απνξξίκκαηα  

 

≥1045 LT   

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα 

κελ θαηαζηξέθνληαη εύθνια από κερα-

ληθέο θαηαπνλήζεηο ή/θαη από θαθή 

ρξήζε θαη λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά, 

ζθιεξόθνθα θαη νγθώδε απνξξίκκαηα.  

ΝΑΙ   

2.3 ΚΤΡΙΩ ΩΜΑ    

2.3.1 Σν θπξίσο ζώκα ησλ θάδσλ λα είλαη 

από πςειήο πνηόηεηαο ραιπβδόθπιια 

ή αινπκκηλόθπιια θαη λα θέξεη εηδηθέο 

εληζρύζεηο / πξεζαξηζηέο λεπξώζεηο, 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ζε θάζε πιεπξά 

ηνπ θάδνπ ώζηε λα απνθεύγεηαη ε πα-

ξακόξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θαηά 

ηε ρξήζε. Να ππνβιεζεί βεβαίσζε θα-

ηαζθεπαζηή γηα ηνλ ηύπν ησλ πιηθώλ 

θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ (π.ρ. Υάιπβαο 

ηύπνπ StXX), θαη λα δεισζνύλ ηνπιά-

ρηζηνλ νη αθόινπζεο ηδηόηεηεο ησλ πιη-

θώλ: όξην ζξαύζεο ζε εθειθπζκό, 

ζθιεξόηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε. 

 

ΝΑΙ   

2.3.2 Να έρνπλ θσληθή κνξθή (ζρήκα θό-

ινπξεο ππξακίδαο), κε πξνο ηα άλσ 

ζπλερώο απμαλόκελε δηαηνκή , πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή ζηαζε-

ξόηεηα, έλαληη ηπρόλ αλαηξνπήο ηνπο , 

θαζώο θαη ηελ πιήξε θαη εύθνιε εθθέ-

λσζή ηνπο από ηα απνξξίκκαηα, κε ν-

ιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπο από 

ηνπο κεραληζκνύο αλύςσζεο θαη αλα-

ηξνπήο ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ νρεκά-

ησλ. 

ΝΑΙ   

2.3.3 Πξόβιεςε εηδηθνύ «λεξνρύηε» ή εηδη-

θνύ ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ 

απνθπγή εηζόδνπ λεξώλ ηεο βξνρήο 

εληόο ησλ θάδσλ. 

ΝΑΙ   

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην ΝΑΙ   



επάλσ κέξνο πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε 

θαηάιιειν δηακνξθσκέλν πεξηθεξεηαθά 

πιαίζην ηύπνπ Π κε επί πνηλή απνθιεη-

ζκνύ  ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο. 

 

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από 

ραιπβδνέιαζκα πάρνπο ζώκαηνο ≥1,25 

mm, πάρνο ππζκέλα ≥ 1,50 mm 

πάρνο ζώκαηνο 

≥1,25 mm 

πάρνο ππζκέλα 

≥ 1,50 mm 

  

2.3.6 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε 

πξόζζεηε ζεξκή  επηςεπδαξγύξσζε 

ISO 1461(ή ηζνδύλακν), κεηά ηελ πιή-

ξε ζπγθόιιεζε θαη ελζσκάησζε όισλ 

ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ (γηα αληηδηα-

βξσηηθή πξνζηαζία θαη ιεία όζν ην δπ-

λαηόλ επηθάλεηα), ζε πιήξεο κπάλην 

εγγπεκέλεο θαζαξόηεηαο 99,95%  ζε  

αθαηέξγαζην ςεπδάξγπξν. 

ΝΑΙ   

2.3.7 Να αλαθεξζεί ην πάρνο γαιβαλίζκαηνο, 

ην νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν 

ησλ εβδνκήληα κηθξώλ (70κm) ή 

500gr/m2 ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηνπ 

θάδνπ. 

ΝΑΙ   

2.3.8 Να έρεη ηζρπξό/ά ηνίρσκα/ηνηρώκαηα 

θαηάιιεια εληζρπκέλν/α θαηά ην κήθνο 

ηεο εκπξόο πιεπξάο ηνπ θάδνπ. 

ΝΑΙ   

2.3.9 Οη ζπγθνιιήζεηο ησλ ραιπβδνειαζκά-

ησλ λα είλαη ζπλερείο θαη ζηεγαλέο θαη 

λα είλαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ηνπ θά-

δνπ. 

ΝΑΙ   

2.3.10 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο 

αληνρήο ηνπ θάδνπ θαη ησλ ζπγθνιιή-

ζεσλ ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, 

ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηό, 

βξνρή θ.ι.π) θαη ζε ππεξηώδε αθηηλν-

βνιία(UV). 

ΝΑΙ   

2.3.11 Σν ζώκα είλαη θαηάιιεια  εληζρπκέλν 

ζηηο γσλίεο γηα πξνζηαζία από ηελ πξό-

ζθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνύο αλύςσ-

ζεο θαη αλαηξνπήο ησλ απνξξηκκαην-

θόξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία από 

πξνζθξνύζεηο ζε νρήκαηα. 

ΝΑΙ   

2.3.12 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηύ-

πνπ δέξβαο κήθνπο 40cm ζηηο κπξνζηη-

λέο γσλίεο  ηνπ θάδνπ ή ηνπνζέηεζε 

αληαλαθιαζηηθώλ πξηζκαηηθώλ ζηνηρεί-

σλ  (ζπκβαηά κε απηά πνπ ηνπνζεηνύ-

ληαη ζηα ζηεζαία αζθάιεηαο), αθξπιη-

θνύ πιηθνύ, θόθθηλνπ ρξώκαηνο, νξζν-

γσληθήο δηαηνκήο ζηαζεξά ζηεξεσκέ-

λσλ ζην ζώκα ηνπ θάδνπ (έηζη ώζηε λα 

είλαη νξαηόο ηε λύρηα). 

ΝΑΙ   

2.3.13 Ο ππζκέλαο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηα-

ζθεπαζκέλνο από εληαίν πξεζζαξηζηό 

ραιπβδόθπιιν δεκηνπξγώληαο δύν ε-

πίπεδα κε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμύ 

ηνπο πεξίπνπ 2.5 εθαηνζηά.(ππζκέλαο 

ζθαθνεηδνύο κνξθήο) 

ΝΑΙ   



2.3.14 Η νπή απνρέηεπζεο λα είλαη ηνπιάρη-

ζηνλ Φ56 θαη λα θιείλεη κε πώκα ώζηε 

εύρξεζηα θαη κε απιή ζηξέςε λα α-

ζθαιίδεη θαη ηαπηόρξνλα λα ζηεγαλν-

πνηεί ηνλ ππζκέλα, απνηξέπνληαο πγξά 

απνξξηκκάησλ λα δηαθεύγνπλ ζηνλ πε-

ξηβάιινληα ρώξν. 

ΝΑΙ   

2.3.15 Ιθαλόο αξηζκόο ραιύβδηλσλ, ζηηβαξήο 

θαηαζθεπήο ρεηξνιαβώλ γηα ηνλ άλεην 

θαη αζθαιή ρεηξηζκό ηνπ θάδνπ. Να 

είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε 

πεξίπησζε θζνξάο  

≥ 4. 

 

  

2.3.16 ηελ πξόζνςε λα ππάξρεη κία πξεζαξη-

ζηή εληαία, ιεία θαη αλζεθηηθή επηθά-

λεηα επαξθνύο εκβαδνύ θαηάιιειε γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε κελπκάησλ, ινγνηύ-

πσλ θαη ζηνηρείσλ ηδηνθηεζίαο. 

 

ΝΑΙ   

2.3.17 Να ππάξρεη κεηαιιηθή πηλαθίδα ή απην-

θόιιεην PVC ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζηνλ 

θάδν όπνπ ζα αλαθέξνληαη ν νίθνο θα-

ηαζθεπήο, ε εκεξνκελία θαη ν αύμνληαο 

αξηζκόο θαηαζθεπήο, λόξκα πνπ αληα-

πνθξίλεηαη ν θάδνο, ην σθέιηκν θνξηίν 

θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, ηνλ σθέιηκν 

όγθν εθθξαζκέλν ζε lt θαζώο θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία 

κε ην EN 840). 

ΝΑΙ   

2.3.18 Nα ππάξρεη κεηαιιηθόο ζηηβαξόο πνδν-

κνριόο ηθαλνύ κήθνπο θαη θαηάιιειεο 

απόζηαζεο από ην έδαθνο γηα ην εύθν-

ιν άλνηγκα ηνπ θαπαθηνύ κε ην πόδη 

ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρεξηώλ (είηε ν 

θάδνο βξίζθεηαη πάλσ, είηε θάησ από ην 

πεδνδξόκην). 

ΝΑΙ   

2.3.19 Δπθνιία ζην πιύζηκν γηα θαιύηεξε πγη-

εηλή (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά). 

 

ΝΑΙ   

2.4 ΑΝΑΡΣΗΗ ΚΑΓΟΤ    

2.4.1 Γηα ηελ αλύςσζε θαη αλαηξνπή ηνπο νη 

θάδνη ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζηα πιεπξη-

θά ηνηρώκαηα δύν ηζρπξνύο κεηαιιη-

θνύο πείξνπο αλάξηεζεο από ζσιήλα 

βαξέσο ηύπνπ, δηακέηξνπ Φ 40 +/-2 

ρηιηνζηώλ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4 ρηιην-

ζηώλ θαη κήθνπο 50 ρηιηνζηώλ, πξόζζε-

ηα εηδηθέο θηέλα αλάξηεζεο, ζύκθσλα 

κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 840. 

2   

2.4.2 Έθαζηνο πείξνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα 

αλύςσζε θαη πεξηζηξνθή θνξηίνπ (kg). 

  

≥ 400 kg 

 

  

2.4.3 Οη πείξνη αλάξηεζεο λα είλαη ειεθηνζπ-

γθνιιεκέλνη ηνζν ζην ζώκα ηνπ θάδνπ 

νζν θαη ζηελ καξγαξίηα. 

ΝΑΙ   

2.4.4 Να δηαζέηεη ζύζηεκα αλάξηεζεο γηα 

αλύςσζε θαη αλαηξνπή κε αλπςσηηθό 

κεραληζκό ηύπνπ ρηέλαο θαη ηύπνπ 

ΝΑΙ   



βξαρηόλσλ (πεξηζηξνθέα).  

2.5 ΣΡΟΥΟΙ    

2.5.1 Σέζζεξηο αζόξπβνη ηξνρνί από ζπκπα-

γέο ειαζηηθό δηακέηξνπ≥200mm θαη κε 

ηθαλόηεηα πεξηζηξνθήο 360 κνίξεο κε 

κεηαιιηθή δάληα. 

ΝΑΙ   

2.5.2 Βαξέσο ηύπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηί-

νπ ν θαζέλαο (kg) 

≥ 200   

2.5.3 Κάζε ηξνρόο λα εδξάδεηαη ζε αληίζηνη-

ρεο εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλεο θνλζό-

ιεο αλάξηεζεο θαη ε ελζσκάησζε λα 

επηηπγράλεηαη κε ηέζζεξηο (4)  θνριίεο 

κε ηα αληίζηνηρα πεξηθόριηα αζθαιείαο. 

ΝΑΙ   

2.5.4 Ύπαξμε πνδόθξελνπ ζηνπο δύν κπξν-

ζηηλνύο ηξνρνύο γηα ηελ εύθνιε αθηλε-

ηνπνίεζε ηνπ θάδνπ. 

ΝΑΙ   

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θα-

ηάιιειεο γηα κεραληθή απηνκαηνπνηε-

κέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ γηα ό-

ινπο ηνπο ηύπνπο ησλ απνξξηκκαηνθό-

ξσλ νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θά-

δσλ). 

ΝΑΙ   

3 ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΓΟΤ    

3.1 Δύρξεζην θαη ειαθξύ πιαζηηθό  θαπάθη, 

κε κνλό ηνίρσκα, πάρνπο≥5mm, ην 

θαζέλα πνπ ηνπ πξνζδίδεη αλζεθηηθόηε-

ηα. 

ΝΑΙ   

3.2 Διαθξά θύξησζε (ηνμνεηδείο λεπξώ-

ζεηο), ώζηε λα νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο 

βξνρήο, θαζώο θαη γηα κεγαιύηεξε α-

ληνρή. 

ΝΑΙ   

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πςειήο 

πνηόηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 

κε ηελ κέζνδν INJECTION. 

ΝΑΙ   

3.4 Υεηξνιαβή γηα εύθνιν άλνηγκα. ≥ 2   

3.5 Ο ηξόπνο θαηαζθεπήο ηνπ πξέπεη λα 

ηνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα λα έρεη εια-

ζηηθή παξακόξθσζε, λα αληέρεη ζε α-

θξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηό, βξν-

ρή θ.ιπ.), ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκά-

ησλ θαη λα κελ επεξεάδεηαη από ππε-

ξηώδε αθηηλνβνιία. 

ΝΑΙ   

3.6 Η ζύλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζώκα ησλ 

θάδσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξό-

πν, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε 

δπλαηή πξνζηαζία ηνπ από κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηό παξα-

κείλεη ηειείσο αλνηθηό. 

ΝΑΙ   

3.7 Καηά ηελ αλαηξνπή ηνπ θάδνπ γηα ηελ 

εθθέλσζή ηνπ ζην απνξξηκκαηνθόξν 

όρεκα ην άλνηγκα ηνπ θαπαθηνύ πξέπεη 

λα επηηπγράλεηαη απηόκαηα κε ην βάξνο 

ηνπ, ελώ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην 

έδαθνο πξέπεη λα επηζηξέθεη ζηελ αξ-

ρηθή ηνπ ζέζε. 

ΝΑΙ   

3.8 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

κεληεζέδσλ ζύλδεζεο ηνπ ζθέπαζηξνπ/ 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   



θαπαθηνύ κε ην θπξίσο ζώκα ηνπ θά-

δνπ.  

3.9 Σν ρξώκα ηνπ θαπαθηνύ πξέπεη λα είλαη 

ηύπνπ RAL 

ΝΑΙ   

3.10 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθόηεηα, ν 

ρξσκαηηζκόο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί 

ζηελ α΄ ύιε, πξνηνύ απηή επεμεξγα-

ζηεί. 

ΝΑΙ   

3.11 Δξκεηηθό θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξ-

ξνήο νζκώλ ζην πεξηβάιινλ θαη γηα 

πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ, θαζώο θαη γηα 

λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο 

ή ηξσθηηθά ή έληνκα. 

ΝΑΙ   

3.12 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επ-

αλάγλσζηα ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπα-

ζηηθνύ νίθνπ ηνπ. 

ΝΑΙ   

4 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ    

4.1 Να δνζνύλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά 

από αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκό ηεο Δι-

ιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνύ ζηελ Διιεληθή 

γιώζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε απ-

ηήο. 

ΝΑΙ   

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα 

δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ή 

ηζνδύλακν απηνύ θαη αλ ν ίδηνο δελ θα-

ηαζθεπάδεη όια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, 

πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο 

ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, όπσο ην κε-

ηαιιηθό ζώκα, ην θαπάθη θαη νη ηξνρνί, 

λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηόο

 θαηά ISO 9001 ή ηζνδύλακν 

απηνύ. 

 

ΝΑΙ   

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην ύζηεκα Πεξηβαιιν-

ληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη 

εθαξκόδεη ν θύξηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ 

θάδνπ (ελδεηθηηθά, κε πηζηνπνηεκέλν 

ύζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή δηαδη-

θαζία εληόο ηνπ ISO 9001 ή ISO 14001 

ή EMAS θηι.).  Να δνζεί αληίγξαθν ηεο 

ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθό ηεθ-

κεξησηηθό πιηθό ζε πεξίπησζε κε πη-

ζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο. 

ΝΑΙ   

4.1.3 Πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ειεθηξνζπ-

γθνιιεηώλ. 

ΝΑΙ   

4.1.4 Να δνζεί πηζηνπνηεηηθό επηζεώξεζεο 

πξόζθπζεο ζηξώκαηνο ςεπδαξγύξνπ 

πνπ λα θαιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ISO 

1461, όπσο ηζρύνπλ (ή ηζνδύλακν απ-

ηνπ). 

ΝΑΙ   

4.1.5 Πηζηνπνηεηηθό όηη νη θάδνη είλαη ζύκθσ-

λνη κε ηνλ θαλνληζκό πξνζηαζίαο ζνξύ-

βνπ ΔΚ/2000/14  

 

ΝΑΙ   

4.1.6 Να δνζνύλ επηπιένλ πηζηνπνηεηηθά 

πνηόηεηαο θαη ειέγρνπ ησλ θάδσλ πέξα 

ησλ αλσηέξσ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο 

ΝΑΙ   



EN840-2/5/6 κε ηηο εθζέζεηο επηζεώξε-

ζεο θαη ζήκαηνο αζθαιείαο CE θαηα-

ζθεπαζηνύ. 

5 ΒΑΡΗ    

5.1 Βάξνο θελνύ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ 

θάδνπ (kg) 

≤ 145 Kg 

 

  

5.2 Ωθέιηκν θνξηίν θάδνπ (kg)  ≥ 440 Kg   

6 ΔΓΓΤΗΗ-ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙ-

ΞΗ/ΤΝΣΗΡΗΗ 

   

6.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώ-

ζεη εγγξάθσο, θαηαζέησληαο ππεύζπλε 

δήισζε, όηη παξέρεη ηηο παξαθάησ πε-

ξηγξαθόκελεο εγγπήζεηο (σο ρξόλνο 

έλαξμεο ησλ εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε ε-

κεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πν-

ζνηηθήο παξαιαβήο ησλ θάδσλ) 

ΝΑΙ   

6.1.1 Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ 

πιήξε θάδν (ε εγγύεζε λα είλαη αλε-

μάξηεηε  από ηα πξνβιεπόκελα ζε ν-

πνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγύεζε θαη 

λα θαιύπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επη-

βάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηά-

ζηαζε ή επηδηόξζσζε νπνηαζδήπνηε 

βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιόκε-

λεο ζε θαθό ρεηξηζκό) 

≥ 2 έηε   

6.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγύεζεο νη βιάβεο 

λα απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγν-

ξαζηή, ή εάλ απηό δελ είλαη δπλαηό ζε 

θεληξηθό ζπλεξγείν ηνπ Πξνκεζεπηή.  

Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξύλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηή 

ΝΑΙ   

6.1.3 Δγγύεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθώλ 

(ππεύζπλεο δειώζεηο ή βεβαηώζεηο από 

βαζηθνύο θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ Πξνκε-

ζεπηή) θαη δηάξθεηα (ζε έηε) πνπ δε-

ζκεύεηαη θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπ-

ηήο ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ ζηνλ 

Αγνξαζηή (ππεύζπλε δήισζε από ηνλ 

Πξνκεζεπηή) 

≥ 10 έηε   

6.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνύκελσλ 

θάζε θνξά αληαιιαθηηθώλ (ππεύζπλε 

δήισζε από ηνλ         Πξνκεζεπηή) (ζε 

εκέξεο 

≤ 10 εκέ-

ξεο 

  

6.1.5 Η αληαπόθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληή-

ξεζεο/απνθαηάζηαζεο θαη ε έληερλε 

απνθαηάζηαζε βιαβώλ λα γίλεηαη ην 

πνιύ εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκε-

ξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πεξί 

βιάβεο 

ΝΑΙ   

6.1.6 Η δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα 

είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή 

ηζνδύλακν απηνύ θαη ζηελ ηερληθή πξν-

ζθνξά λα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθό. 

ΝΑΙ   

6.2 Κάζε παξηίδα ζα ζπλνδεύεηαη από έλα 

εηθνλνγξαθεκέλν, ην δπλαηόλ, ηηκνθα-

ηάινγν αληαιιαθηηθώλ ζε έληππε θαη 

ΝΑΙ   



ειεθηξνληθή κνξθή. Ο ηηκνθαηάινγνο 

ζα αλαλεώλεηαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο 

λένπ. 

6.3 Να δνζεί έγγξαθε δέζκεπζε έθπησζεο 

ζηνλ παξαπάλσ ηηκνθαηάινγν 
≥ 20 %   

8 ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ    

8.1 Υξόλνο παξάδνζεο,  5 εκέξεο   

8.2 Η ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη 

ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή κε ηα έμνδα 

λα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

ΝΑΙ   

 
 

 
  ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ, 20/07/2018  
Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο   

Πεξηβάιινληνο & Πνηφηεηαο Εσήο 
 

Γξ. Θαλάζεο Γεξάζηκνο  
Γαζνιφγνο-Πεξηβ/γνο     

 
ηαπξφο, 20/07/2018 

H ζπληάμαζα 
 
 

Δπαγγειία Καπεηαληθφια 
ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

 

  
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   
ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                                  
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ &  
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ  
 
 
 
                                             

ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα κεηαιιηθψλ θάδσλ 
απνξξηκκάησλ 

 

 

Δ Ν Γ Δ Η Κ Σ Η Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Η  Μ Ο   

 

   
α/α Περιγραφή είδους 

Ποσότητα 
σε τεμάχια 

Τιμή ανά μονά-
δα μζτρησης Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ (σε €) 

1 
Μεηαιιηθόο θάδνο απνξξηκκάησλ 1100 lit κε 
πιαζηηθό θαπάθη. 200 260,00€ 52.000,00€ 

      Μερικό  Σφνολο 52.000,00€ 

   
ΦΠΑ 24% 12.480,00€ 

   
Γενικό Σφνολο 64.480,00€ 

 
 
 
 

 Ζ ελδεηθηηθή ηηκή πξνέθπςε απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρα 
είδε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηηκή αλά ηεκάρην πνπ επηηεχρζεθε ζε πξνεγνχκελεο  
αλαζέζεηο ησλ ηδίσλ εηδψλ απφ ην  Γήκν καο. 
 
 
 
 

 
  ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ, 20/07/2018  
Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο   

Πεξηβάιινληνο & Πνηφηεηαο Εσήο 
 

Γξ. Θαλάζεο Γεξάζηκνο  
Γαζνιφγνο-Πεξηβ/γνο     

 
ηαπξφο, 20/07/2018 

H ζπληάμαζα 
 
 

Δπαγγειία Καπεηαληθφια 
ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   

 

  
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   
ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                                  
Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ &  
ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα κεηαιιηθψλ θάδσλ  
απνξξηκκάησλ 

 

 
 

 
Δ Ν Σ Τ Π Ο  Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

 

 
Δπσλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 
Σει. Δπηθνηλσλίαο : …………………………….. 
Φαμ : ………………………….. 
ΑΦΜ: ……………………………..    ΓΟΤ……………………… 

 
 
 

   
α/α Περιγραφή είδους 

Ποσότητα 
σε τεμάχια 

Τιμή ανά μονά-
δα μζτρησης Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ (σε €) 

1 
Μεηαιιηθόο θάδνο απνξξηκκάησλ 1100 lit κε 
πιαζηηθό θαπάθη. 200 

        Μερικό  Σφνολο 

 

   
ΦΠΑ 24% 

 

   
Γενικό Σφνολο 

  
 
 
Με ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο δειψλσ πσο ην πξνο πξνκήζεηα πιηθφ αληαπν-
θξίλεηαη πιήξσο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ Γήκνπ . 
 
         ν πξνζθέξσλ  
                 ……/……/2018 
 
 
 
                ……………………… 


