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    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

  ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                                                                   Αριθ.Πρωτ. 1837                      
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  KAΔΩΝ 

       

O Δήμος Κυθήρων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά μέχρι 

12/7/2013 στο γραφείο του Δήμου στον Ποταμό, για την προμήθεια κάδων, 

προϋπολογισμού 6.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τις 

κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές   
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 240 ΛΙΤΡΩΝ 

1.Περιγραφή του κάδου  

   O κάδος, χωρητικότητας 240lit θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το 

καπάκι, ενώ πρέπει να φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ200mm. Πρέπει να 

είναι κατασκευασμένος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. 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 ατσάλι. Οι 

τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη 

μετακίνηση. 

     Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση 

μονομπλόκ σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 

      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". 

       Οι  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.  

  Το βάρος των κάδων θα είναι 10-13 κιλά και οι τροχοί τους Φ200mm. 

2. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που 

χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα 

χτένας. 

 Η διαμόρφωση των κάδων θα 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. 

 

3.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ 



 

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 με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.  

γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος  πρασίνου και θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη 

 

Β. Πλαστικά επίστηλα καλαθάκια 50lt . 

 Το πλαστικό επίστηλο καλάθι καθαριότητας θα είναι πρόσφατης κατασκευής 

και θα έχει χωρητικότητα σε απορρίμματα 50 λίτρα. 

 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 χωρίς να 

χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. Επιπλέον η χρήση άριστης ποιότητας πρώτων 

υλών θα εγγυάται την άριστη εμφάνιση του ακόμη και μετά από πολλά χρόνια χρήσης. 

 Το καπάκι πρέπει να στηρίζεται στο κυρίως σώμα και να εφαρμόζει στεγανά 

σ'αυτό. 

 Το επίστηλο καλάθι καθαριότητας θα είναι χρώματος πρασίνου και θα φέρει τα 

στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου Κυθήρων. 

 Η εκκένωση του καλαθιού θα γίνεται με απλό τρόπο με χρήση ειδικού  κλειδιού 

ίδιο για όλα τα καλαθάκια. Χρησιμοποιώντας το κλειδί αφαιρείται το κάτω τμήμα του 

το οποίο και εκκενώνεται.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. Πλαστικοί κάδοι 

απορριμμάτων, 

240 λίτρων 

TEM 100 44,00 € 4.400,00 

2. Επίστηλα 

καλαθάκια 50 

λίτρων 

TEM 10 47,80 €    478,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 4.878,00 

    Φ.Π.Α. 23% 1.121,94 

    ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓ.        0,06 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
6.000,00 

       

 

 

                                                                                Εκ του Δήμου Κυθήρων 


