
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                   Κχζεξα     3/8/2011 

    ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ    

  ΔΗΜΟ  ΚΤΘΗΡΩΝ                                                                             Αξηζ.Πξση. Φ9/20/3312                      

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  KAΔΩΝ  

       

O Δήκνο Κπζήξσλ θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κέρξη 10/8/2011ζην γξαθείν 

ηνπ Δήκνπ ζηνλ Πνηακφ, γηα ηελ πξνκήζεηα θάδσλ , πξνυπνινγηζκνχ  10.000,00 Επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηηο θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο   

 

                          ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Οη παξαθάησ  Σεχνικές Προδιαγραφές αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη θάδσλ 

αλαθχθισζεο  γηα ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο  ηνπ Δήκνπ Κπζήξσλ 

  

ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 1100 ΛΙΣΡΩΝ 

1.   ΓΔΝΙΚΑ 
 Οη  θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο  πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο ,  θαη λα  αθνινπζνχλ 

ηα επξσπαηθά  STANDARTS ΕΝ 840-2, 5, 6  θαη λα είλαη ηθαλνί λα δερζνχλ νηθηαθά, εκπνξηθά θαη 

βηνκεραληθά απνξξίκκαηα θαζψο θαη αληηθείκελα κε κεγάιν φγθν.  Η ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάδνπ  

πξέπεη λα  είλαη  1100  ιίηξα (+5%) Λφγσ ηνπ κεγάινπ βάξνπο ησλ απνξξηκάησλ πνπ δέρεηαη θαηά ηε 

κεηαθνξά θαη ηελ εθθέλσζή ηνπ ην θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ην εκπξφζζην θαη νπίζζην πιεπξηθφ ηνηρσκά 

ηνπ,  πξέπεη λα είλαη εληζρπκέλν κε θάζεηεο λεπξψζεηο θαζ φιν ην χςνο ηνπ ηνηρψκαηνο  ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε θαηά ηε ρξήζε ηνπ.Πάλσ ζηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θάδνπ θαη πεξίπνπ 

ζην θέληξν ηνπο πξέπεη λα θέξεη  δχν θπιηλδξνεηδείο ζσιήλεο κήθνπο 50 ρηιηνζηψλ έθαζηνο θαη 

δηακέηξνπ 40 ρηιηνζηψλ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ θάδνπ απφ ηνλ κεραληζκφ εθθέλσζεο 

θάδσλ ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ (βξαρίνλεο). Επίζεο, πξέπεη λα  είλαη δπλαηή ε αλχςσζε ηνπ θαη κε 

αλπςσηηθφ ζχζηεκα ηχπνπ θηέλαο.Ο θάδνο επίζεο ζα πξέπεη λα  θέξεη ηηο απαξαίηεηεο  ρεηξνιαβέο 

θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη ελίζρπζεο γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή ηνπ θαη ηελ εξγνλνκηθή ρξήζε ηνπ.Ο 

θάδνο επίζεο  πξέπεη λα θέξεη απαξαίηεηεο κνλνκπιφθ κε ην ζψκα ρεηξνιαβέο, ζηαζεξά 

θαηαζθεπαζκέλεο  απφ ηε πξέζζα θαη ην θαινχπη θαηαζθεπήο ,θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη ελίζρπζεο γηα 

ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε ηνπ θαη ηελ εξγνλνκηθή ηνπ ρξήζε. 

2.   ΕΘΔΘΚΑ 

 Όια ηα πιαζηηθά ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη κνλνκπιφθ (θπξίσο ζψκα ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ 

βάζεσλ έδξαζεο ηνπ θαπαθηνχ, θαπάθη θ.ι.π). Πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ζπκπαγή ρχηεπζε θαη 

ελίζρπζε πιαζηηθνχ (πνιπαηζπιελίνπ) ππφ πίεζε (INJECTION) απφ  πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 

κε  εηδηθνχο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη πνιπκεξηζκνχ απφ ππέξπζξεο αθηίλεο θαη απφ  πξσηνγελέο πιηθφ. 

Πξέπεη λα ερεη απφιπηε αλζεθηηθφηεηα ζηηο πνιχ ρακειέο θαη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο (θαη κάιηζηα απφηνκεο) θαη ζε ρεκηθέο αληηδξάζεηο.Σν πιηθφ εθρπφκελν  λα 

έρεη νκνηφκνξθε θαη νκνηνγελή θαηαλνκή ζ'φια ηα ζεκεία ηνπ θάδνπ.Σν βάξνο ηνπ θάδνπ  πξέπεη λα 

είλαη 50-55 θηιά θαη ην πάρνο ηνπ ζψκαηνο πεξίπνπ 5,5 ρηιηνζηά. 

 

3.   ΣΡΟΥΟΘ 

 Ο θάδνο πξέπεη  λα έρεη ηέζζεξηο ηξνρνχο βαξέσο ηχπνπ απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ  αξίζηεο 

θαηαζθεπήο θαη πνηφηεηαο δηακέηξνπ Φ 200 ρηι. θαη ηθαλφηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπο πεξί θαηαθφξπθν 

άμνλα θαηά 360ν έηζη ψζηε ν θάδνο λα είλαη επέιηθηνο ζε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζεί 

κέζα ζε ζηελνχο ρψξνπο. Ο θάζε ηξνρφο  πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε δηραισηφ ππνζηήξηγκα κέζσ 

ελζθαίξνπ ηξηβέσο θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ θάδν κέζσ εηδηθήο βάζεσο θαηάιιεια εληζρπκέλεο θαη 

δηακνξθσκέλεο ηθαλήο λα δέρεηαη ηα δπλακηθά θνξηία θαη ηηο θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε ηνπ θάδνπ.Ο θάζε 

θάδνο  πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα   αθηλεηνπνηείηαη κε ρσξηζηά πνδφθξελα ζηνπο δπν ηξνρνχο πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη κε απιφ πάηεκα ζην πφδη . 

4.  ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ 

 ηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ θαη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ  λα ππάξρεη εηδηθή νπή γηα ηελ εθξνή 

ησλ πγξψλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θάδνπ. Η νπή απηή πξέπεη  λα θαιχπηεηαη κε εηδηθφ θαπάθη  θαη λα  

έρεη απφιπηε ζηεγαλφηεηα. 

5.  ΚΑΠΑΚΘ ΚΑΔΟΤ 

     Σν θαπάθη ζα ζπλδέεηαη κε ην θπξίσο ζψκα  ηνπ θάδνπ ζηαζεξά κέζσ κηαο εηδηθήο κεηαιιηθήο  

ε  πιαζηηθήο κπάξαο  θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη κήθνπο  φζν ην πιάηνο ηνπ θάδνπ  (+/- 5%) 



(απνθιεηνκέλεο ηεο ρξήζεσο κεληεζέδσλ), θαη ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ  δχν ρεηξνιαβέο.Επίζεο λα έρεη 

εηδηθά εληζρπκέλε θαηαζθεπή γηα λα αληέρεη ζε θαηαπνλήζεηο θαη ρηππήκαηα. 

6.   ΑΛΛΑ ΣΟΘΥΕΘΑ 

 Οη θάδνη  πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ζχγρξνλα απνξξηκκαηνθφξα δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ κε ζχζηεκα βξαρηφλσλ θαη θηέλαο.Η δηακφξθσζε 

ησλ θάδσλ λα  είλαη ηέηνηα ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αλνίγεη ην θάιπκκα ηνπο θαη λα πιέλνληαη 

απηνκάησο απφ ηα εηδηθά νρήκαηα πιχζεσο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Ειιεληθή θαη ηελ Δηεζλή αγνξά, 

θαζψο θαη λα είλαη δπλαηφλ λα αλπςσζνχλ αζθαιψο απφ ην αλπςσηηθφ ηνπ πιπληεξίνπ θάδσλ. 

7. ΠΡΟΘΕΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ 

α)  Ο θάδνο πξέπεη λα θέξεη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ αλαθιαζηηθά ζήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

γηα λα είλαη νξαηφο ηελ λχρηα. β) ε φινπο ηνπο θάδνπο ζα ππάξρνπλ ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο κε επκεγέζε  

γξάκκαηα κε αλάγιπθε αλεμίηειε ζεξκνεθηχπσζε ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ θάδνπ. γ) Οη θάδνη ζα 

είλαη ρξψκαηνο  κπιέ θαη ζα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α’ χιε 

ΠΛΑΣΘΚΟΘ ΚΑΔΟΘ 240 ΛΘΣΡΩΝ 

1.Πεξηγξαθή ηνπ θάδνπ  

    O θάδνο, ρσξεηηθφηεηαο 240lit ζα απνηειείηαη απφ ην θπξίσο ζψκα θαη ην θαπάθη, ελψ πξέπεη 

λα θέξεη δχν ηξνρνχο ζηαζεξήο θαηεχζπλζεο Φ200mm. Πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο, ζχκθσλα κε 

ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο ΕΝ 840. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο πξέπεη λα είλαη παξζέλν πςειήο 

ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην άξηζηεο πνηφηεηαο πνπ έρεη εκπινπηηζζεί κε εηδηθά πξφζζεηα πνπ 

πξνθπιάζζνπλ απνηειεζκαηηθά απφ απφηνκεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο (κεγάιν ςχρνο ή δέζηε), 

επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο. Ο άμνλαο ησλ ηξνρψλ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ πςειήο αληνρήο  γαιβαληζκέλν αηζάιη. Οη ηξνρνί λα θέξνπλ εμσηεξηθά ιάζηηρν 

πνπ εμαζθαιίδεη εχθνιε, άλεηε θαη αζφξπβε κεηαθίλεζε. 

     Σν θπξίσο ζψκα θαη ην θαπάθη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ρχηεπζε κνλνκπιφθ ζε ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο πξέζα (injection moulding). ην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ επηζπκεηφ είλαη λα ζρεκαηίδεη 

αλχςσζε ηχπνπ V γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα. Σν θπξίσο ζψκα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν ζε ρχηεπζε κνλνκπιφθ θαη κε εηδηθφ ζρεδηαζκφ λα αληέρεη ζε νπνηαδήπνηε 

θαηαπφλεζε θαη λα κελ ππφθεηληαη ζε παξακνξθψζεηο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ (ζρήκα, ζηξνγγπιεκέλεο 

επηθάλεηεο) θαη ε εληειψο ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα λα εγγπψληαη ηελ θαζαξηφηεηα θαη πγηεηλή ρξήζε 

ηνπ θάδνπ αθφκε θαη φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πιαζηηθέο ζαθνχιεο. Η  ρεηξνιαβή κεηαθνξάο πξέπεη 

λα είλαη εξγνλνκηθή γηα λα επηηξέπεη ηελ άλεηε θαη εχθνιε κεηαθνξά. Σν ρείινο πξνζαξκνγήο ζε 

αλπςσηηθφ κεραληζκφ πξέπεη λα είλαη κε  εηδηθή ελίζρπζε γηα κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη λα παξέρεη 

εχθνιε θαη αθξηβή πξφζθπζε ζηνπο ηππνπνηεκέλνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο ηχπνπ "ρηέλαο".  Οη  δχν 

ηξνρνί  πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ  εχθνιε θαη άλεηε κεηαθίλεζε αθφκε θαη ζε επηθιηλή εδάθε ή 

ζθάιεο. Ο άμνλαο πξέπεη λα αζθαιίδεη θαη λα  αλνίγεη κφλν κε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ. ηνλ ππζκέλα 

ηνπ θάδνπ θαη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ λα ππάξρεη εηδηθή νπή κε ζπείξσκα γηα ηελ εθξνή ησλ πγξψλ 

κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θάδνπ. Η νπή απηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε εηδηθφ θαπάθη βηδσηά θαη έρεη 

απφιπηε ζηεγαλφηεηα. Σν βάξνο ησλ θάδσλ ζα είλαη 10-13 θηιά θαη νη ηξνρνί ηνπο Φ200mm. 

2. ΑΛΛΑ ΣΟΘΥΕΘΑ 

 Οη θάδνη πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ζχγρξνλα απνξξηκκαηνθφξα δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ κε ζχζηεκα ρηέλαο. Η δηακφξθσζε ησλ θάδσλ ζα 

είλαη ηέηνηα ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αλνίγεη ην θάιπκκα ηνπο θαη λα πιέλνληαη απηνκάησο απφ ηα 

εηδηθά νρήκαηα πιχζεσο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Ειιεληθή θαη ηελ Δηεζλή αγνξά, θαζψο θαη λα είλαη 

δπλαηφλ λα αλπςσζνχλ αζθαιψο απφ ην αλπςσηηθφ ηνπ πιπληεξίνπ θάδσλ. 

 ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ ΓΝΩΡΘΜΑΣΑ ΚΑΔΩΝ 

α)  Ο θάδνο πξέπεη λα θέξεη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ αλαθιαζηηθά ζήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. 

γηα λα είλαη νξαηφο ηελ λχρηα. 

β)  ε φινπο ηνπο θάδνπο ζα ππάξρνπλ ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο κε επκεγέζε  γξάκκαηα κε αλάγιπθε 

αλεμίηειε ζεξκνεθηχπσζε ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ θάδνπ.  

γ) Οη θάδνη ζα είλαη ρξψκαηνο  πξαζίλνπ θαη ζα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α’ χιε 

 

                                                            ΚΤΘΗΡΑ    1 /8/2011 

                                                                 Ο ΤΝΣΑΞΑ 

                          

                                                             ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΘΗ           

                                                       ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ    
      

                                    



 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ             ΔΗΜΟ 

ΚΤΘΗΡΩΝ 

 

 Προμήθεια Κάδων  για το έτος 2011 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 9987,600             

                         

                         

                         

                         

       επξψ (κε ΦΠΑ)              

   

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (€) 

 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1. Πλαζηικοί κάδοι 

αποππιμμάηων, 

1100 λίηπων 

ΤΕΜ 20 230 ,00 € 4600,00 

2 Πλαζηικοί κάδοι 

αποππιμμάηων, 240 

λίηπων 

TEM 88 40,00 € 3520,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 8120,00 

    Φ.Π.Α. 23% 1867,60 

    ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
9987,60 

. 

 

                                                          ΚΤΘΗΡΑ    1 /8/2011 

                                                                 Ο ΤΝΣΑΞΑ 

                          

                                                          ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΘΗ           
                                                      ΠΟΛΘΣΘΚΟ ΜΗΥΑΝΘΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΔNTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (€) 

 

Α/Α ΔΙΓΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

1. Πλαζηικοί κάδοι 

αποππιμμάηων, 

1100 λίηπων 

ΤΕΜ 20   

2 Πλαζηικοί κάδοι 

αποππιμμάηων, 240 

λίηπων 

TEM 88   

    
ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α. 23%  

    ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
 

. 

 

Κχζεξα     /       /2011 

 

Ο/Η ΔΘΑΓΩΝΘΖΟΜΕΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ             ΔΗΜΟ 

ΚΤΘΗΡΩΝ 

 

 Προμήθεια Κάδων  για το έτος 2011 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 9987,600             

                         

                         

                         

                         

       επξψ (κε ΦΠΑ)              

   

 

                                                    ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα  θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη θάδσλ αλαθχθισζεο  γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο  ηνπ  Δήκνπ Κπζήξσλ γηα ην έηνο 2011. 

ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
Η ππομήθεια θα ππαγμαηοποιηθεί ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ : 

 Ση με απιθμό 11389/ΦΔΚ 185 Β’/23-3-1993 απόθαζη ηος Τπ. Δζωηεπικών 
«Δνιαίορ Κανονιζμόρ Ππομηθειών Οπγανιζμών Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ (Δ. Κ. Π. 
Ο. Σ. Α.)». 

 Σο Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α’/1-2-1995 «Ππομήθειερ ηος Γημοζίος Σομέα και πςθμίζειρ 
ζςναθών θεμάηων». 

 Σο Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύπωζη ηος Κώδικα Γήμων και Κοινοηήηων». 

 Σο Ν. 2362/1995 «Xπημαηικά όπια για ηην ζύναψη Γημοζίων ςμβάζεων »  

 Η ζςνολική δαπάνη οποία θα βαπύνει ηον  Κ.Α 20.7131.02 ηος πποςπολογιζμού  
ανέπσεηαι ζηο ποζό ηων 8.120,00 εςπώ επί πλέον Φ.Π.Α. 23% 1.867,60 εςπώ. 
Σςνολικά δηλαδή εννιά  σιλιάδερ εννιακόζια ογδόνηα επηά  εςπώ και εξήνηα   λεπηά 
(9.987,60 εςπώ).  

Κχζεξα 1-8-2011 
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