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ΓΗΑΘΖΟΜΖ   
 

ΘΔΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου διαγωνιζμού για ηην προμήθεια «Σροχήλατων Πλαστικών Κάδων 

Μηχανικής Αποκομιδής 1.100 Λίτρων & 360 Λίτρων»  

 
Ο  Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  

ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ 

 

έρνληαο ππ’ φςηλ  

1. Σηο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 θαη 209  ηνπ N. 3463/06. 

2. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο θαη ζηνλ Κ.Α.Δ. 20-7135.0003,  έρνπλ 

πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

3. Σελ Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσο: Α/205/2016 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 4, 5, 6 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. Ν.4281/2014 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο  Απφθαζεο Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Π1/74446/02 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 27319/18-07-02. 

7. Σελ ππ’ Αξηζκ. 65/2016 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηψλ ΔΚΠΟΣΑ. 

8. Σελ ππ’ Αξηζκ. 2/2016 Μειέηε ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. 

9. Σελ ππ’ αξηζ. 41/2016 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε πξνκήζεηα.   

10.  Σν ππ’ αξηζ.1602/29-01-2016 πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζ. ΑΓΑΜ:16REQ003731104  

11. Σελ ππ’ αξηζ. 28/3074/19-02-2016 Απφθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καιπκλίσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. 54/2016 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ΑΓΑΜ:16REQ003854145 πεξί 

έγθξηζεο ηεο Α/205/16-02-2016 Πξφηαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ πξσηνγελνχο αηηήκαηνο, 

έγθξηζε θαη δηάζεζεο πνζνχ 15.000€ ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ 20-7135.0003.  

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ   

ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ 
ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ 

 

 Θάιπκλνο,  02/03/2016 
Αξηζ. Ξξση.:3782 

 
  

Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ 
ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο 

Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξάκεο 
              Υξπζ. Γθηλλήο  

Σειέθσλα: 22430-59 169 
                 22430-59508 

           fax: 22430-28440 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :  «ΡΟΝΣΖΙΑΡΝΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝΗ ΘΑΓΝΗ 
ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΑΞΝΘΝΚΗΓΖΠ 1.100 

ΙΗΡΟΩΛ & 360 ΙΗΡΟΩΛ» 
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13. Σελ ππ’ αξηζ. 81/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ ηεο ππ’ αξηζ. 2/2016 κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.  

14. Σελ ππ’ αξηζ. 160/18763/01-09-2014 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Καιπκλίσλ πεξί κεηαβίβαζεο 

εμνπζίαο   

 

Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π Ν  Κ Δ   

ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

παξαθάησ εηδψλ: 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ Κ.Κ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

1 
ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ (ΣΔΣΡΑΣΡΟΥΟ) ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΑΓΟ 

ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ 1.100 ΛΙΣΡΧΝ 

ΣΔΜΑΥΙΟ 
50 

2 
ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ (ΓΙΣΡΟΥΟ) ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΑΓΟ 
ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ 360 ΛΙΣΡΧΝ  

ΣΔΜΑΥΙΟ 
40 

 

Άξζξν2ν 

Καζνξίδνπκε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ σο εμήο: 

1. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ  κε ηελ 

81/2016  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 

2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Καιπκλίσλ, ηελ 11/03/2016 θαη ψξα απφ 

10:00 έσο 11:00 ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

3. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο 

πξνκεζεπηψλ,  εθ’ φζνλ γη’ απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

4. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

α. Δμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά εθφζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην ην θπζηθφ 

πξφζσπν. Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε 

ηνπ Ν. 1599/86 φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία Α.Δ., απαηηείηαη 

πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα λα παξαδψζεη 

ηελ πξνζθνξά είλαη ν θαηαζέησλ απηή. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία. ε 

πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ζηαιεί ηαρπδξνκηθψο δελ απαηηείηαη εμνπζηνδφηεζε.  

      β. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

      γ. Τπεχζπλε δήισζε πνπ λα δειψλεη ζε πνηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαβάιιεη εηζθνξέο.  

            δ. Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο. 
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      ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, πνπ ζα έρεη εθδνζεί έμη (6)  ην πνιχ κήλεο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία  δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ λα θαίλεηαη πνην είλαη ην εηδηθφ ηνπ επάγγεικα.  

ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ πθίζηαληαη 

λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηεο απφ 

δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α.. 

      δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ  θαη λφκσλ θαη  ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ή πνηφλ φξν 

δελ απνδέρεηαη. 

      ε. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ κε πνηλή απνθιεηζκνχ 

ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ γηα δύν (2) ρξόληα 

     Θ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ & service ζην Γήκν 
Καιπκλίσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε θαη κε ρξφλν παξάδνζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ κηθξόηεξν ησλ 

δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξεη ηελ δέζκεπζή ηνπ λα 

πξνζθέξεη έθπησζε επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ, ζε φια ηα αληαιιαθηηθά ησλ θπξίσο 
κεξψλ ησλ θάδσλ, θαζψο θαη ησλ επί κέξνπο εηδηθψλ εμαξηεκάησλ ησλ θπξίσο κεξψλ. 

 

 

 5. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξν 

ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.  Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ 

νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ην Ν. 4281/2014. 

 

6. Κε πνηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε 

θάθειν (θπξίσο θάθειν),  θαιά ζθξαγηζκέλν ζε κία ζεηξά  ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη φια ηα 

δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ε Σερληθή θαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

7. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο  αλαγξάθεηαη: 

α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β. Ο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ). 

δ. Η εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 

8.  Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο 

  ηνπνζεηνχληαη: 

     α. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Δπίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηνλ  

θπξίσο θάθειν ζα πεξηέρνληαη θαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ε ηερληθή 

αμία θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο, ηα πηζηνπνηεηηθά 

πνηφηεηαο. Η Σερληθή Πξνζθνξά θαιφ ζα είλαη λα είλαη κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε, φπσο νη 

ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα ηεο εηαηξίαο. Αλ 

θαηαηεζνχλ πξνζπέθηνπο απηά κπνξνχλ λα είλαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Πξνζθεξφκελα είδε πνπ 
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δελ ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο επί πνηλή απνθιεηζκνύ δελ ζα 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη ζα απνξξίπηνληαη.   

β. Καιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ο θάθεινο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  ζα αλαγξάθεη ηηο  ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ,  

ππνγξάθεηαη είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. Νη δηαγσληδόκελνη ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα όια ηα 

είδε. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πνπ επί πνηλή απνθιεηζκνύ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 

ελδεηθηηθέο ηηκέο κνλάδνο ηεο παξνχζεο ζα εθθξάδεηαη ζε  ΔΤΡΧ  θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ 

ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα παξάδνζε ησλ πιηθψλ ειεχζεξσλ ζε ζεκείν πνπ 

ζα ππνδείμεη ν Γήκνο.  

          Η ηηκή ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη ζα δίλεηαη αλά κνλάδα  σο εμήο : 

                   α. Σηκή κε θξαηήζεηο , ρσξίο ην ΦΠΑ. 

                         β. Πνζνζηφ ΦΠΑ ( επί ηνηο εθαηφ ) ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. 

               Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππ’ φςε ε ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ην ΦΠΑ. 

9.   Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην Γήκν Καιπκλίσλ 

(Κάιπκλνο Σ.Κ. 85200  ηει.: 2243059169), κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε κέξα θαη ψξα 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ δειαδή κέρξη ηελ  10/03/2016.    

        Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απ’ επζείαο ζηελ επηηξνπή  δηαγσληζκνχ απφ ηηο   

10:00 κέρξη ηηο 11:00 πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 

Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη σο εμήο: 

Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα κέρξη ηε ψξα 

ιήμε απνδνρήο πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο. ε θάζε θάθειν πνπ 

παξαδίδεηαη εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ, 

αλαγξάθεηαη ζ’ απηήλ θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο, ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο. Όηαλ πεξάζεη ε 

ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξχζζεηαη ε ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη 

απηφ ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε 

πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ 

ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε αξρίδεη απφ ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ 

θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδφζεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα – 

δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη, 

πξνο ηνπ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο παξακέλεη θιεηζηφο. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε κπζηηθή φπνπ ε 

επηηξνπή1 ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γη’ απηνχο πνπ απνθιείνληαη. 

                                                           
1 Άξζξν 11 παξ 8 ΔΚΠΟΣΑ :  Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε αξκφδηα επηηξνπή , δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα ειέγρεη ηε 
ζπκκφξθσζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  Ο έιεγρνο απηφο κπνξεί λα γίλεη ζε 
άιιν κεηαγελέζηεξν  ρξφλν  

  
 

16PROC003925965 2016-03-02



 5 

Αθνινχζσο ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε δεκφζηα αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ απνθιείζζεθαλ 

θαη ν ιφγνο ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη θάθεινη πξνζθνξψλ κεηαβηβάδνληαη ζηελ 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο φπνπ ζα ζπλεδξηάζεη ηελ ίδηα εκέξα ή ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη 

εθείλε πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηηο Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο. Αλνίγνληαη νη Σερληθέο 

Πξνζθνξέο θαη αμηνινγνχληαη. Δλ ζπλερεία  αλνίγνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, (φζσλ θξίζεθαλ 

φηη νη ηερληθέο ηνπο πξνζθνξέο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο παξνχζεο) παξνπζία ή κε ησλ δηαγσληδνκέλσλ αλάινγα κε ηε θξίζε ηεο 

επηηξνπήο θαη  αμηνινγνχληαη. Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ Ξξαθηηθό 

Αμηνιόγεζεο Ρερληθώλ θαη Νηθνλνκηθώλ Ξξνζθνξώλ – Δηζήγεζε γηα Αλάζεζε φπνπ ζα 

θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο κε fax πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ επ’ απηνχ ηπρφλ 

ελζηάζεηο.   

10. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 120 εκεξώλ, ην 

νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η Σερληθή 

πξνζθνξά ζα είλαη ζπληαγκέλε κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε φπσο ηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Α, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

11. Σα είδε ζα παξαδνζνχλ εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

12. Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεη κεηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, κέζα ζε ρξφλν 15 εκεξψλ απφ ηελ  

παξάδνζε ηνπο.  

13. Η ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ ζα πιεξσζεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ησλ εηδψλ, κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά. 

14. ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνχληαη θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, νη 

νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

15. Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε φπνηνλ πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή 

εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο παξνχζαο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. Γεθηά ζα γίλνληαη φζα πξνζθεξφκελα είδε 

ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. Πξνζθεξφκελα είδε ηα νπνία δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζα απνξξίπηνληαη 

αλεμαξηήηνπ πξνζθεξφκελεο ηηκήο. Ζ ζύκβαζε ηζρύεη γηα ηέζζεξηο κήλεο. 

16. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο λα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα (ε εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα) θαη λα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν (δηαχγεηα). 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο (πεξίπνπ 75€) ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά έμνδα ηεο 

δεκνπξαζίαο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Οιφθιεξε ε παξνχζα δηαθήξπμε 

ζα αλαξηεζεί ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ ζηελ Ηιεθηξνληθή 

Γηεχζπλζε www.eprocurement.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.kalymnos.gov.gr. 

 

 

16PROC003925965 2016-03-02

http://www.eprocurement.gov.gr/


 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

«Ρξνρήιαησλ Ξιαζηηθώλ Θάδσλ Κεραληθήο Απνθνκηδήο 

1.100 Ιίηξσλ & 360 Ιίηξσλ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

16PROC003925965 2016-03-02



 7 

 
 
 

Ρ  Δ Σ Λ Η Θ Ζ     Δ Θ Θ Δ Π Ζ 

 
             Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα πελήληα (50) ηξνρήιαησλ 

(ηεηξάηξνρσλ) πιαζηηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, κεραληθήο απνθνκηδήο, νλνκαηηθνύ όγθνπ 

1.100 ιίηξσλ θαη ζαξάληα (40) ηξνρήιαησλ (δίηξνρσλ) πιαζηηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, 

κεραληθήο απνθνκηδήο νλνκαηηθνύ όγθνπ 360 ιίηξσλ, θαηαιιήισλ γηα ηελ κεραληθή απνθνκηδή 

ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 

        Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα πεξηγξαθνχλ είλαη ζχκθσλεο  κε ηηο εληαίεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξνέθπςαλ έπεηηα απφ δηαβνχιεπζε θαη δεκνζηεχζεθαλ απφ ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Δκπνξίνπ www.gge.gov.gr (25/02/2016 ηειεπηαία επίζθεςε).  

         Οη ηξνρήιαηνη πιαζηηθνί θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο απνηεινχλ ηελ θχξηα κέζνδν ζπγθέληξσζεο 

ησλ νηθηαθψλ (αζηηθψλ) θαη εκπνξηθψλ απνξξηκκάησλ ζην ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο ηνπ λεζηνχ ηεο 

Καιχκλνπ. Η ρξήζε ηνπο αλ θαη παξαδνζηαθή έρεη απνδείμεη ζηελ πξάμε πσο απνηειεί κία αμηφπηζηε ιχζε 

απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ ηδηαίηεξα φπνπ δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζχγρξνλεο κέζνδνη 

απνθνκηδήο φπσο νη κφληκα εγθαηεζηεκέλνη ππφγεηνη θάδνη ζπιινγήο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ (πεγάδηα). 

ε έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ ζπλνηθηψλ ηνπ λεζηνχ καο, ε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ είλαη  δχζθνιε  θαη 

αξθεηέο θνξέο επηθίλδπλε. Η ρξήζε κεγάισλ νρεκάησλ απνθνκηδήο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη 

αδχλαηε. ε απηέο ηηο ζπλνηθίεο ε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ζπγθέληξσζεο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ 

είλαη κε ιεηηνπξγηθή. Δλαιιαθηηθή πξφηαζε γηα λα θαιπθηνχλ νη αλάγθεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ αιιά θαη κία θαηά ην δπλαηφλ θαηάιιειε κέζνδνο λα δηαζθαιηζηεί ε πγηεηλή  ησλ 

ζπκπνιηηψλ καο είλαη ε ρξήζε ησλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ. 

         Η Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο δηαζέηεη κεγάιν αξηζκφ ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ, 

κεραληθήο απνθνκηδήο, νλνκαζηηθνχ φγθνπ 1.100 ιίηξσλ θαη 360 ιίηξσλ. Κάπνηνη απφ απηνχο έρνπλ 

ππνζηεί ζνβαξέο θζνξέο θαη έρνπλ απνζπξζεί απφ ην ζχζηεκα απνθνκηδήο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ 

θαη θάπνηνη άιινη θξίλνληαη πιένλ αθαηάιιεινη γηα ρξήζε. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πξνκήζεηαο 

είλαη αθελφο ε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο θαη 

είλαη αθαηάιιεινη πιένλ γηα ρξήζε φζν θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ ζπγθέληξσζεο ζε ζπλνηθίεο θαη 

γεηηνληέο ηνπ λεζηνχ καο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπκπνιηηψλ καο αιιά θαη ζα 

εμαζθαιίζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο πγηεηλήο.  

          Σα ηερληθά ζηνηρεία θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ 

θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζην ηεχρνο Σ.Π. (Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο) ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. Δπηγξακκαηηθά θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ  ζηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε 

θάπνηα θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

         α) Γηα ηνπο ηξνρήιαηνπο πιαζηηθνχο θάδνπο, κεραληθήο απνθνκηδήο, νλνκαζηηθνχ φγθνπ 1.100 

ιίηξσλ θαη 360 ιίηξσλ: 

         Σα πιαζηηθά κέξε φπσο ην θπξίσο ζψκα (θνξκφο) θαζψο θαη ην θαπάθη (ζθέπαζηξν) ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ παξζέλν πξσηνγελέο πιηθό, πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πνιπαηζπιέλην 
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(πςειήο ππθλόηεηαο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο) HDPE, κε εηδηθνύο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη 

πνιπκεξηζκνύ από ππέξπζξεο αθηίλεο. Όια ηα πιαζηηθά θχξηα ηκήκαηα ησλ ππφ πξνκήζεηα 

ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη κε απηνηειή ρχηεπζε δειαδή ζα απνηεινχλ απηνηειή 

ηκήκα (monoblock) θαη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ππό πίεζε ζε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πξέζα 

(injection moulding) θαη όρη πεξηζηξνθηθήο ή άιιεο κνξθήο ρύηεπζεο.  

         Οη ηεηξάηξνρνη ηξνρήιαηνη θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο, ζα θέξνπλ ηέζζεξηο (4) ηξνρνύο, έλα 

ζε θάζε γσλία ηνπ θάδνπ, θαζψο θαη δύν (2) ζπζηήκαηα αλάξηεζεο γηα ηελ αλχςσζε θαη αλαηξνπή 

ηνπο. Οη ηξνρνί ζα είλαη βαξέσο ηύπνπ, αλεμάξηεηνη, απηνπεδαιηνρνύκελνη, κε κεηαιιηθή δάληα 

θαη κε ζπκπαγέο ειαζηηθό πεξίβιεκα, γηα ηελ αζφξπβε θχιηζε ηνπ θάδνπ, δηακέηξνπ 200 

ρηιηνζηώλ, αληνρήο θνξηίνπ, ηνπιάρηζηνλ 200 θηιώλ ν θάζε έλαο. Θα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, εθηφο 

απφ ηελ νξηδφληηα αζφξπβε πεξηζηξνθή, λα πεξηζηξέθνληαη θαη ζηνλ θάζεην άμνλά ηνπο θαηά 360°, έηζη 

ψζηε νη θάδνη λα είλαη επέιηθηνη θαη λα θαζίζηαηαη ε κεηαηφπηζή ηνπο εχθνιε. 

        Οη δίηξνρνη ηξνρήιαηνη θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο ζα θέξνπλ δπν (2) ζηαζεξνύο ηξνρνύο, έλα 

ζε θάζε γσλία ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ θάδνπ, θαζψο θαη ζχζηεκα αλάξηεζεο γηα ηελ αλχςσζε θαη 

αλαηξνπή ηνπο. Οη ηξνρνί ζα είλαη βαξέσο ηύπνπ, αλεμάξηεηνη, απηνπεδαιηνρνύκελνη, κε 

κεηαιιηθή δάληα (θαηά πξνηίκεζε) θαη κε ζπκπαγέο ειαζηηθό πεξίβιεκα, γηα ηελ αζφξπβε 

θχιηζε ηνπ θάδνπ, δηακέηξνπ 200 ρηιηνζηώλ, αληνρήο θνξηίνπ, ηνπιάρηζηνλ 60 θηιώλ ν θάζε έλαο. 

Οη ηξνρνί ζα είλαη ζηαζεξνί θαη αζόξπβνη θαηά ηελ νξηδφληηα θίλεζή ηνπο. Θα είλαη επέιηθηνη θαη λα 

θαζίζηαηαη ε κεηαηφπηζή ηνπο εχθνιε. 

        Όινη νη ππφ πξνκήζεηα ηξνρήιαηνη πιαζηηθνί θάδνη, κεραληθήο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζα 

δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη πνηφηεηαο ΔΝ 840/1/5/6  απφ αλαγλσξηζκέλν θέληξν ειέγρνπ, CE 

γηα ηνλ θάζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν θάδνπ, θαζψο θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή 

θαηά ISO 9001 θαη ISO 14001. 

         Οη ππφ πξνκήζεηα ηξνρήιαηνη πιαζηηθνί θάδνη ζα είλαη αλζεθηηθνί ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο 

(θηππήκαηα, θξνχζεηο, πηψζεηο) θαηαζθεπαζκέλνη απφ πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην ρακειήο πίεζεο θαη 

πςεινχ κνξηαθνχ βάξνπο, ειαθξχο θαη εμαηξεηηθά ζπκπαγείο. Θα πξέπεη λα έρνπλ πνιχ πςειή αληνρή 

ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ηηο επηδξάζεηο πεξηβάιινληνο (ήιηνο, βξνρή, γεληθά θαηξηθέο ζπλζήθεο), λα 

έρνπλ πςειή αληνρή ζηηο ρεκηθέο κεηαβνιέο-αληηδξάζεηο θαη λα εμαζθαιίδνπλ πγηεηλή θαη ζηεγαλή 

απνζήθεπζε ησλ νηθηαθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

       Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 12.400,00€, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ 16%. Δίλαη εγγεγξακκέλε ε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ ηξέρνληα πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ 

Καιπκλίσλ γηα ην έηνο 2016 κε Θ.Α 20.7135.0003 θαη αξρηθή πίζησζε 15.000,00 € θαη αθνξά ηελ 

Γηεχζπλζε Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο.                    

       Η πξνκήζεηα ησλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξηα θαηαθχξσζεο ηελ ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 
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ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΑΟΘΟΝ 1ν   

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ. 

 

        Οη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα πελήληα (50) ηξνρήιαησλ 

(ηεηξάηξνρσλ) πιαζηηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, κεραληθήο απνθνκηδήο, νλνκαηηθνύ όγθνπ 

1.100 ιίηξσλ, ζαξάληα (40) ηξνρήιαησλ (δίηξνρσλ) πιαζηηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, 

κεραληθήο απνθνκηδήο, νλνκαηηθνύ όγθνπ 360 ιίηξσλ, θαηαιιήισλ γηα ηελ κεραληθή απνθνκηδή 

ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 

         α) Γηα ηνπο ηξνρήιαηνπο πιαζηηθνχο θάδνπο, κεραληθήο απνθνκηδήο, νλνκαζηηθνχ φγθνπ 1.100 

ιίηξσλ θαη 360 ιίηξσλ: 

         Οη θάδνη ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο (θαηά πξνηίκεζε εληφο ηνπ ελφο (1) έηνπο) θαη 

λα  πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλε εηαηξεία θαηαζθεπήο. Να απνηεινχληαη απφ θπξίσο ζψκα (θνξκφ) κε 

ηξνρνχο θαη θαπάθη (ζθέπαζηξν).  

         Σν θπξίσο ζψκα (θνξκφο) θαζψο θαη ην θαπάθη (ζθέπαζηξν) ζα είλαη απφ παξζέλν πξσηνγελέο 

πιηθφ, πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πνιπαηζπιέλην (πςειήο ππθλόηεηαο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο) 

HDPE, κε εηδηθνύο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη πνιπκεξηζκνύ απφ ππέξπζξεο αθηίλεο.  

        Ο θνξκφο θαη ην ζθέπαζηξν ζα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε απηνηειή ρχηεπζε δειαδή ζα απνηεινχλ 

απηνηειή ηκήκα (monoblock) θαη ππό πίεζε ζε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πξέζα (injection 

moulding) θαη όρη πεξηζηξνθηθήο ή άιιεο κνξθήο ρύηεπζεο.  

        Να είλαη εχρξεζηνη θαη λα πιεξνχλ ηνπο δηεζλείο εξγνλνκηθνχο θαλφλεο, λα αθνινπζνχλ ηα 

Δπξσπατθά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ζρήκα, δηαζηάζεηο θαη ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, λα αληαπνθξίλνληαη 

πξνο ηελ λέα Δπξσπατθή Νφξκα ΔΛ 840-1/5/6. 

 

ΑΟΘΟΝ 2ν 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΞΝ ΗΠΣΝΛ. 

        Οη πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ κεραληθήο 

απνθνκηδήο 1.100 ιίηξσλ θαη 360ιίηξσλ, θαζψο θαη γηα ηελ ρξήζε ηνπο (εξγαζίεο νη νπνίεο ζα εθηεινχλ), 

ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα Δπξσπατθά ή ηα Δζληθά πξφηππα πνπ ηζρχνπλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ 

πξνεγνχκελσλ ή Δπξσπατθέο ηερληθέο εγθξίζεηο ή ηέινο θνηλέο αλαγλσξηζκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

 

ΑΟΘΟΝ 3ν 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝ ΘΑ ΞΝΒΙΖΘΝΛ ΚΔ ΡΖΛ ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

         Οη δηαγσληδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ζε μερσξηζηφ θιεηζηφ θάθειν ηα ιεπηνκεξή θαη αθξηβή ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ 

γηα πξνκήζεηα ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ θαη ησλ δχν πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 
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 Ο Αλάδνρνο πνπ ζα αλαδεηρζεί, δελ πξέπεη λα παξεθθιίλεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιε θαη λα 

πξνζθνκίζεη ηξνρήιαην πιαζηηθφ θάδν ή εμνπιηζκφ ηνπ θάδνπ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή άιινπ 

θαηαζθεπαζηή. 

 Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα είλαη ζαθή θαη πιήξε, ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 

ζρεκαηηζκφο αζθαινχο θξίζεηο γηα ηελ πνηφηεηα θαη αθαηαιιειφηεηά φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

            Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκκεηνρή ζε έλα, ή θαη ζηα 

δχν πξνζθεξφκελα γηα πξνκήζεηα είδε. Αλαιπηηθφηεξα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο 

ζπκκεηνρή κφλν γηα ην έλα ή θαη ηα δχν είδε ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ.  

 

 

ΑΟΘΟΝ 4ν 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΩΛ ΡΟΝΣΖΙΑΡΩΛ ΞΙΑΠΡΗΘΩΛ ΘΑΓΩΛ. 

  Οη πξνο πξνκήζεηα ηξνρήιαηνη πιαζηηθνί θάδνη, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθφινπζα γεληθά θαη 

εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

     4.1. ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝΠ ΘΑΓΝΠ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΝ ΝΓΘΝ 1.100  ΙΗΡΟΩΛ. 

  

      Ο ππφ πξνκήζεηα ηξνρήιαηνο πιαζηηθφο θάδνο νλνκαζηηθνύ όγθνπ 1.100  ιίηξσλ νθείιεη: 

      1)  Οη θάδνη πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη λα αθνινπζνχλ ηα STANDARDS ΔΝ 840-1, 5, 

6, ηθαλνί λα δερζνχλ νηθηαθά, θαη εκπνξηθά απνξξίκκαηα θαζψο θαη αληηθείκελα κε κεγάιν φγθν. 

      2) Η ρσξεηηθφηεηα ησλ θάδσλ ζα είλαη 1.100 ιίηξα ±5% απνδεηθλπφκελε απφ ηελ αλαιπηηθή 

έθζεζε ειέγρνπ ηνπ πξντφληνο πνπ αθνινπζεί ην πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ΔΛ-840 

      3) Πάλσ ζηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θάδνπ θαη πεξίπνπ ζην θέληξν ηνπο λα είλαη αθιφλεηα 

ζηεξεσκέλνη δχν θπιηλδξνεηδείο ζσιήλεο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ θάδνπ απφ ηνλ 

κεραληζκφ εθθέλσζεο θάδσλ ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ (βξαρίνλεο). Δπίζεο, κε ην εηδηθά εληζρπκέλν ρείινο 

ηνπ θάδνπ λα είλαη δπλαηή ε αλχςσζε ηνπ θαη κε αλπςσηηθφ ζχζηεκα ηχπνπ θηέλαο. 

      4) Ο θάδνο ζα θέξεη ηηο απαξαίηεηεο ρεηξνιαβέο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη ελίζρπζεο γηα ηελ εχθνιε 

κεηαθίλεζή ηνπ θαη ηελ εξγνλνκηθή ρξήζε ηνπ. 

       5) Όια ηα πιαζηηθά ηκήκαηα πξέπεη λα είλαη monoblock (απηνηειή ηκήκα) θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

θπξίσο ζψκα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ βάζεσλ έδξαζεο ηνπ θαπαθηνχ, θαπάθη θαη ινηπά κέξε, ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ απηνηειή monoblock ηκήκαηα. Πξέπεη λα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ζπκπαγή ρχηεπζε 

θαη ελίζρπζε πιαζηηθνχ (πνιπαηζπιελίνπ) ππφ πίεζε (injection moulding) απφ πνιπαηζπιέλην πςεινχ 

κνξηαθνχ βάξνπο κε εηδηθνχο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη πνιπκεξηζκνχ απφ ππέξπζξεο αθηίλεο θαη απφ 

πξσηνγελέο πιηθφ.  

       6) Πξέπεη λα έρνπλ απφιπηε αλζεθηηθφηεηα ζηηο πνιχ ρακειέο θαη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο (θαη κάιηζηα απφηνκεο) θαη ζε ρεκηθέο αληηδξάζεηο.  

      7) Σν πιηθφ εθρπφκελν λα έρεη νκνηφκνξθε θαη νκνηνγελή θαηαλνκή ζ' φια ηα ζεκεία ηνπ θάδνπ. Σν 

βάξνο ηνπ θάδνπ ζα είλαη 50-55 θηιά πεξίπνπ θαη ην πάρνο ηνπ ζψκαηνο πεξίπνπ 5 ρηιηνζηά. 
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     8) Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζρήκα θφινπξεο ππξακίδαο, κε πξνο ηα άλσ ζπλερψο 

απμαλφκελε δηαηνκή, δηαζθαιίδνληαο ηελ πιήξε εθθέλσζε ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα.  

    9) Λφγσ ηνπ βάξνπο ησλ απνξξηκκάησλ, ην θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ θαη ζηηο ηέζζεξεηο πιεπξέο ηνπ, 

ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηελ 

ρξήζε ηνπ. Απαξαηηήησο, ην θπξίσο ζψκα ζα θέξεη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ηέζζεξεηο πιεπξέο ηνπ, 

ηζρπξέο θάζεηεο λεπξψζεηο ζε φιν ην χςνο ησλ πιεπξψλ απηψλ. Γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο αληνρήο, ζηηο 

θαηαπνλήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ ηνπ θάδνπ, ην θπξίσο 

ζψκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πεξηιακβάλεη θαηά ηελ ρχηεπζε (monoblock), ηνπιάρηζηνλ δχν εηδηθά 

ζρεδηαζκέλνπο ηζρπξνχο κεληεζέδεο κέζσ ησλ νπνίσλ ην θαπάθη, ζα ζπλδέεηαη απ’ επζείαο θαη ζηαζεξά 

ζην ζψκα, απνθιεηνκέλσλ ησλ δηαλνίμεσλ νπψλ ζην θπξίσο ζψκα ή ην θαπάθη θαη ηεο ρξήζεο βηδψλ, 

παμηκαδηψλ, πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ. Οη κεληεζέδεο απηνί ζα είλαη πιάηνπο θαη’ ειάρηζηνλ 4cm ν θάζε 

έλαο, έηζη ψζηε νη δπλάκεηο θαηαπφλεζεο λα δηακνηξάδνληαη ζε κεγαιχηεξε επηθάλεηα θαη λα κελ ππάξρεη 

θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπο. 

    10) Ο θάδνο πξέπεη λα έρεη ηέζζεξηο (4) ηξνρνύο βαξέσο ηύπνπ απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ αξίζηεο 

θαηαζθεπήο θαη πνηφηεηαο, δηακέηξνπ Φ 200 ρηιηνζηά θαη ηθαλφηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπο πεξί 

θαηαθόξπθν άμνλα θαηά 360° κνίξεο, 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.  

   11) Ο θάζε θάδνο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθηλεηνπνηείηαη κε ρσξηζηά πνδφθξελα ζηνπο δπν 

ηξνρνχο πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε απιφ πάηεκα ζην πφδη. 

    12) ηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ θαη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ λα ππάξρεη εηδηθή νπή πνπ ζα 

θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηελ απηνηειή ρχηεπζε monoblock, γηα ηελ εθξνή ησλ πγξψλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ 

ηνπ θάδνπ. Η νπή απηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε εηδηθφ θαπάθη θαη εηδηθή ηζηκνχρα, έηζη ψζηε λα έρεη 

απφιπηε ζηεγαλφηεηα. 

     13) Σν θαπάθη ζα είλαη επίπεδν θαη ζα πξέπεη λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη εχθνια γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

απνξξηκκάησλ. Δπίζεο λα έρεη εηδηθά εληζρπκέλε θαηαζθεπή γηα λα αληέρεη ζε θαηαπνλήζεηο θαη 

ρηππήκαηα. Σν θαπάθη θαη ην θπξίσο ζψκα γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο αληνρήο, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

ζπλδένληαη απ’ επζείαο θαη ζηαζεξά, κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ κεληεζέδσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαηά 

ηελ απηνηειή ρχηεπζε (monoblock) θαη εηδηθφ ζσιήλα πςειήο αληνρήο, απνθιεηνκέλσλ ησλ δηαλνίμεσλ 

νπψλ ζην θπξίσο ζψκα ή ην θαπάθη θαη ηεο ρξήζεο βηδψλ, παμηκαδηψλ, πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ. 

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

απνξξηκκαηνθφξν δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ κε ζχζηεκα βξαρηφλσλ θαη θηέλαο. 

    15) 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 Διιεληθή θαη ηελ δηεζλή 

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

16PROC003925965 2016-03-02



 12 

     16) Ο θάδνο πξέπεη λα θέξεη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ θαη ζην εκπξφζζην θνξκφ ηνπ αληαλαθιαζηηθέο 

ισξίδεο ή θαη αλαθιαζηηθά ζήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. γηα λα είλαη νξαηφο ηελ λχρηα. γηα ηελ 

απνθπγή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

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

αλεμίηειε ζεξκνεθηχπσζε ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ θάδνπ. 

    18) Οη θάδνη ζα είλαη ρξψκαηνο πξάζηλνπ. 

     19) Γεληθά, νη ηξνρήιαηνη πιαζηηθνί θάδνη λα κελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο ή θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθθα θαη νγθψδε 

απνξξίκκαηα. 

 

4.1.1. ΒΑΟΖ – ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΝ ΝΓΘΝ 1.100  

ΙΗΡΟΩΛ. 

    α. Οη δηαζηάζεηο ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ εθάζηνηε ρσξεηηθφηεηα ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα 

Δπξσπατθά πξφηππα θαηά ΔΝ 840-1/5/6. 

    β. Σν βάξνο θελνχ θάδνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 60 θηιά. 

    γ. Σν σθέιηκν θνξηίν ησλ θάδσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 440 θηιά. 

 

 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ – ΒΑΟΖ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΘΑΓΝ 1.100 ΙΗΡΟΩΛ 

ΒΑΟΖ 

ΟΝΟΜΑΣΙΚΟ ΟΓΚΟ                  (ΛΙΣΡΑ)      ± 5 %                 1.100                 ( ≥ 1.050) 

ΜΔΓΙΣΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΦΟΡΣΙΗ   (ΚΙΛΑ)                                     450                   ( ≥ 440 ) 

ΒΑΡΟ ΚΑΓΟΤ                              (ΚΙΛΑ)   ≈ ± 10 %                   55                      ( ≤ 60 ) 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ  

ΜΔΓΙΣΟ ΤΦΟ                             (ΥΙΛΙΟΣΑ)   ≈ ± 2 %                1.330        (1.310 – 1.350) 

ΜΔΓΙΣΟ ΠΛΑΣΟ                          (ΥΙΛΙΟΣΑ)   ≈ ± 2 %                1.360        (1.340 – 1.380) 

ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΟ                            (ΥΙΛΙΟΣΑ)   ≈ ± 2 %                1.050        (1.025 – 1.075) 

ΤΦΟ ΧΜΑΣΟ                            (ΥΙΛΙΟΣΑ)   ≈ ± 2 %                1.210        (1.190 – 1.230) 

ΓΙΑΜΔΣΡΟ ΣΡΟΥΧΝ                     (ΥΙΛΙΟΣΑ)                                     200 

 

 

4.1.2. ΔΗΓΗΘΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΚΔΟΩΛ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ 

ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΝ ΝΓΘΝ 1.100  ΙΗΡΟΩΛ. 

 

      Σα κέξε ησλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο νλνκαηηθνχ φγθνπ 1.100 ιίηξσλ 

είλαη: 

      α) Σν θπξίσο ζψκα (θνξκφο), 

      β) Σν θαπάθη (ζθέπαζηξν), 
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      γ) Οη ηξνρνί θαη ην ζχζηεκα αλάξηεζεο. 

      Γεληθά ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ πξνο πξνκήζεηα ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ κεραληθήο 

απνθνκηδήο πξέπεη λα είλαη απφ 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.  

      Σν θπξίσο ζψκα θαη ην θαπάθη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε απηνηειή ρύηεπζε 

(monoblock) θαη ζε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πξέζα (injection moulding). 

      Οη άμνλεο ησλ ηξνρψλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πςειήο αληνρήο  γαιβαληζκέλν αηζάιη. 

Οη ηξνρνί λα θέξνπλ εμσηεξηθά ιάζηηρν πνπ εμαζθαιίδεη εχθνιε, άλεηε θαη αζφξπβε κεηαθίλεζε. 

 

 

4.1.3.  ΡΝ ΘΟΗΩΠ ΠΩΚΑ (ΘΝΟΚΝΠ) ΡΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ ΡΩΛ 1.100 ΙΗΡΟΩΛ. 

      α. Σν θπξίσο ζψκα ζα πξέπεη λα απνηειεί απηνηειή ηκήκα (monoblock). Πξέπεη λα έρεη 

θαηαζθεπαζηεί κε ζπκπαγή ρχηεπζε θαη ελίζρπζε πιαζηηθνχ (πνιπαηζπιελίνπ) ππφ πίεζε, ζε ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο πξέζα (injection moulding) απφ πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πνιπαηζπιέλην 

(πςειήο ππθλόηεηαο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο) HDPE κε εηδηθνύο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη 

πνιπκεξηζκνύ απφ ππέξπζξεο αθηίλεο θαη απφ πξσηνγελέο πιηθφ.  

      β. Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα έρεη ζρήκα θόινπξεο ππξακίδαο, κε πξνο ηα άλσ 

ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή, πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ 

αλαηξνπήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ πιήξε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά ηελ 

αλαηξνπή ηνπ απφ ηνλ κεραληζκφ αλχςσζεο. 

      γ. Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο, ζα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

πεξηθεξεηαθά πιαίζην ζρήκαηνο "Π", κε πξφβιεςε εηδηθνχ λεξνρχηε γηα ηελ απνθπγή, εηζφδνπ λεξψλ ηεο 

βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ θαη ηελ δηαθπγή δπζάξεζησλ νζκψλ. 

      δ. Να θέξνπλ 4 ηξνρνύο, έλα ζε θάζε γσλία ηνπ θάδνπ, θαζψο θαη δχν ζπζηήκαηα αλάξηεζεο γηα 

ηελ αλχςσζή θαη αλαηξνπή ηνπο, απφ αληίζηνηρνπο δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο 

απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ, θαη πιπληεξίσλ θάδσλ, ηχπνπ πεξηζηξνθέα κε πείξνπο αλάξηεζεο θαη 

ηχπνπ θηέλαο. 

      ε. Λφγσ ηεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ θάδσλ θαη ησλ θαηαπνλήζεσλ πνπ δέρνληαη, απφ 

ππεξθνξηψζεηο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, ν θπξίσο θνξκφο ησλ θάδσλ, ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη 

κε θαηάιιειεο, βαζηέο πξεζζαξηζηέο λεπξψζεηο θαη λα θέξεη εμσηεξηθά, (θαηά πξνηίκεζε) πξφζζεηεο 

γνλαηίδεο ζηα ζεκεία ζηξέςεσο θαη εληζρχζεηο, ζηα ζεκεία αλάξηεζεο, γηα κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα θαη 

απνθπγή παξακνξθψζεσλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπο. 

     ζη. Γηα ηελ αλχςσζε θαη αλαηξνπή ηνπο, νη θάδνη απαξαηηήησο, ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζηα πιεπξηθά 

ηνηρψκαηα, ηζρπξνχο πείξνπο αλάξηεζεο απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ  40 ± 2 ρηιηνζηώλ, 

πάρνπο 4 ρηιηνζηώλ θαη κήθνπο 50 ρηιηνζηώλ, θαζψο θαη εηδηθή κπάξα αλάξηεζεο ηχπνπ θηέλαο, κε 

δηπιφ εζσηεξηθφ ηνίρσκα, γηα ζηηβαξφηεηα θαη αζθάιεηα, θαηά ην κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ 

ζχκθσλα κε ηα θαηά ΔΝ 840-1/5/6. 
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      δ. ηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ θαη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ λα ππάξρεη εηδηθή νπή πνπ ζα 

θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηελ απηνηειή ρχηεπζε monoblock, γηα ηελ εθξνή ησλ πγξψλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ 

ηνπ θάδνπ. Η νπή απηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε εηδηθφ θαπάθη θαη εηδηθή ηζηκνχρα, έηζη ψζηε λα έρεη 

απφιπηε ζηεγαλφηεηα. Πξνβιέπεηαη νπή απνρέηεπζεο κε ζσιήλα δηακέηξνπ  Φ60 ρηιηνζηώλ, πνπ ζα 

θιείλεη ζηεγαλά κε πψκα. 

          Η έμνδνο απνξξνήο πδάησλ ελζσκαησκέλε ζηνλ πάην ηνπ θάδνπ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηνλ 

απφιπηα πγηεηλφ θαζαξηζκφ ηνπ. 

     ε. 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. 

      ζ. Θα πξέπεη επίζεο, γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή ηνπο, ζην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ, λα ππάξρνπλ 

εξγνλνκηθά θαηαλεκεκέλεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, εχρξεζηεο ρεηξνιαβέο. 

      η. Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ζα θέξεη αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ή θαη ζήκαηα ζχκθσλα κε Κ.Ο.Κ. 

έηζη ψζηε λα είλαη νξαηνί θαη ηελ λχρηα γηα ηελ απνθπγή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

      θ.  Οη πιαζηηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλνη θαη λα θέξνπλ ηηο αθφινπζεο 

πηζηνπνηήζεηο: 

     1) Να πιεξνχλ ηνπο Δζληθνχο θαη ηνπο δηεζλείο εξγνλνκηθνχο θαλφλεο, λα αθνινπζνχλ ηα Δπξσπατθά 

πξφηππα πνπ αθνξνχλ ζρήκα, δηαζηάζεηο θαη ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, λα αληαπνθξίλνληαη πξνο ηελ λέα 

Δπξσπατθή Λόξκα ΔΛ 840-1/5/6. 

      2) Να έρεη εθαξκνζηεί ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηύπνπ ISO 9001. 

      3) Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη κε επηηπρία ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξόηππα ISO 14001. 

      4) Οη πιαζηηθνί θάδνη πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη κε επηηπρία φια ηα πξνβιεπφκελα test πςειήο 

αληνρήο πηώζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

      5) Να πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο (Δζληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο) γηα ηελ 

κεραληθή αλχςσζε θάδσλ. 

      6) ε θάζε πεξίπησζε ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δζληθέο πξνδηαγξαθέο 

(πξόηππα ΔΙΝΡ, ΡΝΡΔΔ) θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαηά DIN, CEN, BSI, γηα είδε θαηεγνξίαο 

ηνπο. 

 

4.1.4.  ΡΝ ΘΑΞΑΘΗ (ΠΘΔΞΑΠΡΟΝ) ΡΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ ΡΩΛ 1.100 ΙΗΡΟΩΛ. 

 

      α. Σν θαπάθη (ζθέπαζηξν) ζα πξέπεη λα απνηειεί απηνηειή ηκήκα (monoblock). Πξέπεη λα έρεη 

θαηαζθεπαζηεί κε ζπκπαγή ρχηεπζε θαη ελίζρπζε πιαζηηθνχ (πνιπαηζπιελίνπ) ππφ πίεζε, ζε ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο πξέζα (injection moulding) απφ πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πνιπαηζπιέλην 
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(πςειήο ππθλόηεηαο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο) HDPE κε εηδηθνύο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη 

πνιπκεξηζκνύ απφ ππέξπζξεο αθηίλεο θαη απφ πξσηνγελέο πιηθφ. 

      To θαπάθη πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηαζεξά ζην θπξίσο ζψκα κε δχν εηδηθνχο ζπλδέζκνπο θαη λα 

έρεη δχν ρεηξνιαβέο ηνπνζεηεκέλεο εξγνλνκηθά ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ην άλνηγκα ηνπ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη πξέπεη λα αλνίγεη εχθνια κε απιφ ηξάβεγκα πξνο ηα επάλσ, ελψ φηαλ 

είλαη θιεηζηφ λα εθαξκφδεη αθξηβψο ζην θπξίσο ζψκα γηα λα απνθεχγνληαη ε δηαθπγή νζκψλ θαη ε 

είζνδνο εληφκσλ θαη λεξνχ ζηνλ θάδν. 

      β. Θα πξέπεη λα είλαη πιαζηηθφ, επίπεδν θαη ειαθξψο θεθιηκέλν. Θα θέξεη θαηάιιειεο λεπξψζεηο θαη 

ζα αλνίγεη πξνο ηα επάλσ, κε ηελ βνήζεηα δχν (2) ρεηξνιαβψλ. 

      γ. Θα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν, απφ πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην δηπινχ ηνηρψκαηνο, πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηώλ ην θάζε έλα. 

      δ. Σν θαπάθη ζα πξέπεη λα έρεη: 

          1) Δληζρπκέλε θαηαζθεπή θηέλαο. 

          2) Υείινο ζην πιάη γηα εγγπεκέλν θιείζηκν. 

          3) Δληζρπκέλα θαη ζπκκεηξηθά ζπζηήκαηα αλχςσζεο. 

          4) Δληζρπκέλε θαη πξνζηαηεπκέλε άξζξσζε ζηήξημεο. 

          5) Μεγάιεο αληνρήο ηάπα ζηήξημεο θαπαθηνχ. 

          6) Δξγνιαβηθή ιαβή ζην πιάη (πξναηξεηηθά).  

      ε. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα, λα έρεη ειαζηηθή 

παξακφξθσζε, λα είλαη εχθακπην γηα κεγαιχηεξε αληνρή ζε πηέζεηο θαη θαηαπνλήζεηο θαη λα αληέρεη ζε 

αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. 

      ζη. Θα πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην θπξίσο ζψκα κε θαηάιιεινπο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο κεληεζέδεο, 

δηακνξθσκέλνπο ζε δπν (2) ρεηξνιαβέο, πνπ εδξάδνληαη ζηελ επάλσ, πίζσ πιεπξά ησλ θάδσλ.  

      δ. Η ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ, ζα πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί θαηά ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, έζησ θαη εάλ απηφ 

παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ. 

      ε. Καηά ηελ αλαηξνπή ησλ θάδσλ, γηα ηελ εθθέλσζή ηνπο ζην απνξξηκκαηνθφξν, ην άλνηγκα ηνπ 

θαπαθηνχ, ζα επηηπγράλεηαη απηφκαηα, κε ην βάξνο ηνπ, ελψ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην έδαθνο, ζα 

πξέπεη λα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θιεηζηφ. 

      ζ. Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε απνρξώζεηο RAL, ηεο επηινγήο ηνπ θνξέα. Γηα 

νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο ζα πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Ξξώηε (Α΄) ύιε, 

πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί. Γηα ην Γήκν Καιπκλίσλ ε επηινγή είλαη ην πξάζηλν ρξψκα. 

       η.  Δπίζεο νη θάδνη δελ ζα θέξνπλ πνδνκνριό, γηα ην άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ κε ην πφδη.  

      θ. 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 Διιεληθή θαη ηελ δηεζλή 

αγνξά, θαζψο θαη λα είλαη δπλαηφλ λα αλπςσζνχλ αζθαιψο απφ ην αλπςσηηθφ ηνπ πιπληεξίνπ θάδσλ. 
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4.1.5.  ΡΟΝΣΝΗ - ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ ΡΩΛ 1.100 ΙΗΡΟΩΛ. 

        Οη θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο, λα θέξνπλ ηέζζεξηο (4) ηξνρνύο, έλα ζε θάζε γσλία ηνπ θάδνπ, 

θαζψο θαη δύν (2) ζπζηήκαηα αλάξηεζεο γηα ηελ αλχςσζε θαη αλαηξνπή ηνπο, απφ αληίζηνηρνπο 

δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ - πιπληεξίσλ θάδσλ, 

ηχπνπ πεξηζηξνθέα κε πείξνπο αλάξηεζεο θαη ηχπνπ ¨θηέλαο¨. 

 

       Οη ηξνρνί ησλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ 1.100 ιίηξσλ ζα πξέπεη: 

       α. Να είλαη βαξέσο ηύπνπ, αλεμάξηεηνη, απηνπεδαιηνρνύκελνη, κε κεηαιιηθή δάληα θαη κε 

ζπκπαγέο ειαζηηθό πεξίβιεκα, γηα ηελ αζφξπβε θχιηζε ηνπ θάδνπ, δηακέηξνπ 200 ρηιηνζηώλ, 

αληνρήο θνξηίνπ, ηνπιάρηζηνλ 200 θηιώλ ν θάζε έλαο.  

      Δηδηθά νη ηξνρνί ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, ζα δηαζέηνπλ νδεγνχο πνξείαο, αληηνιηζζεηηθφ πέικα θαη 

εληζρπκέλε ζηήξημε ηξνρνχ. 

        β. Οη θάδνη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε γαιβαληζκέλνπο άμνλεο απφ ράιπβα θαη λα εμνπιίδνληαη 

πξναηξεηηθά κε πιαζηηθά παξεκβιήκαηα γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη επηπιένλ αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία. 

       γ. Να έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, εθηφο απφ ηελ νξηδφληηα αζφξπβε πεξηζηξνθή, λα πεξηζηξέθνληαη θαη 

ζηνλ θάζεην άμνλά ηνπο θαηά 360°, έηζη ψζηε νη θάδνη λα είλαη επέιηθηνη θαη λα θαζίζηαηαη ε κεηαηφπηζή 

ηνπο εχθνιε. 

       δ. Ο θάζε ηξνρφο λα εδξάδνληαη ζε αληίζηνηρεο εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλεο θνλζφιεο αλάξηεζεο θαη ε 

ελζσκάησζή ηνπο, λα επηηπγράλεηαη κε 4 βίδεο θαη αληίζηνηρα παμηκάδηα αζθάιεηαο, ν θάζε έλαο. 

        ε. Οη θνλζφιεο αλάξηεζεο λα είλαη βαξέσο ηχπνπ, θαηάιιεια λεπξσκέλεο απφ ραιπβδνέιαζκα 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4 ρηιηνζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγάιε αληνρή, ζηα ηπρφλ ππέξβαξα 

θνξηία θαη ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. 

        ζη. Να θέξνπλ πέδεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη πνδνπεηάιην (ηξνρνδέηε) ζηνπο δχν εκπξφζζηνπο 

ηξνρνχο γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπο. Σν θεληξηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

ξφδεο, απνηξέπνληαο ηελ κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

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

ζχγρξνλα απνξξηκκαηνθφξα δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ κε ζχζηεκα βξαρηφλσλ θαη θηέλαο. 

        ε.  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". 

 

4.1.6. ΑΙΙΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ ΡΩΛ 1.100 ΙΗΡΟΩΛ. 

          α.  Οη πιαζηηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλνη θαη λα θέξνπλ ηηο αθφινπζεο 

πηζηνπνηήζεηο: 
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        1) Να πιεξνχλ ηνπο Δζληθνχο θαη ηνπο δηεζλείο εξγνλνκηθνχο θαλφλεο, λα αθνινπζνχλ ηα 

Δπξσπατθά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ζρήκα, δηαζηάζεηο θαη ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, λα αληαπνθξίλνληαη 

πξνο ηελ λέα Δπξσπατθή Λόξκα ΔΛ 840-1/5/6. 

       2) Να έρεη εθαξκνζηεί ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θα ησλ ηειηθψλ πξνηφλησλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηύπνπ ISO 9001. 

      3) Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη κε επηηπρία ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξόηππα ISO 14001. 

      4) Οη πιαζηηθνί θάδνη πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη κε επηηπρία φια ηα πξνβιεπφκελα test πςειήο 

αληνρήο πηώζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

      5) Να πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο (Δζληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο) γηα ηελ 

κεραληθή αλχςσζε θάδσλ. 

      6) ε θάζε πεξίπησζε ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δζληθέο πξνδηαγξαθέο 

(πξόηππα ΔΙΝΡ, ΡΝΡΔΔ) θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαηά DIN, CEN, BSI, γηα είδε θαηεγνξίαο 

ηνπο. 

      7) Σνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο CE απφ επίζεκα γξαθεία ειέγρνπ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ.  

      8) Οη πιαζηηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ θαλνληζκό ζνξύβνπ 

2000/14. 

      β. Κάζε εξγνλνκηθά εμειηγκέλε ή αηζζεηηθή βειηίσζε ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο θάδνπο, ζα εθηηκεζεί 

ηδηαηηέξσο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα απνθιίλεη απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξναλαθεξφκελεο 

Σερληθήο Πεξηγξαθήο & Πξνδηαγξαθήο, πνπ αθνξνχλ δηαζηάζεηο, βάξε, ρσξεηηθφηεηεο, ζχκθσλα κε 

Δζληθά θαη ηα Δπξσπατθά πξφηππα, εθθξαζκέλα θαηά ΔΙΝΡ, ΡΝΡΔΔ EN, DΗΛ CEN, BSI, γηα είδε 

θαηεγνξίαο ηνπο, ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο CE. Δπίζεο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηύπνπ ISO 9001 

θαη ηνπ χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηα Ξξόηππα ISO 14001. 

       γ. Ο ρεηξηζκφο ηνπ θάδνπ πξέπεη λα είλαη απιφο. Με απιφ ζήθσκα ηνπ θαπαθηνχ (πξέπεη λα ππάξρνπλ 

δχν ρεηξνιαβέο) ην θαπάθη λα αλνίγεη εχθνια γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ, ελψ ζηελ ζπλέρεηα 

λα θιείλεη εθαξκφδνληαο πνιχ θαιά ζην θπξίσο ζψκα. 

       δ. Σν άδεηαζκα ηνπ θάδνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε απιή πξνζαξκνγή ηνπ ρείινπο ζηελ "ρηέλα" θαη 

αλχςσζε. Σν θαπάθη πξέπεη λα αλνίγεη απηφκαηα θαηά ηελ αλαηξνπή έηζη ψζηε ηα απνξξίκκαηα λα 

αδεηάδνπλ ζην απνξξηκκαηνθφξν. 

       ε. ηνπο θάδνπο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

           1) Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο ηνπ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΤΜΝΙΧΝ. 

           2) Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο. 

           3) Έηνο θαηαζθεπήο. 

           4) Αξηζκφο ζεηξάο παξαγσγήο. 

           5) Νφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο. 
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       ζη. Γηα θάζε πξφζζεην εμνπιηζκφ ή εηδηθφ ζρεδηαζκφ εμαξηεκάησλ φπσο εηδηθέο θιεηδαξηέο, 

πξφζζεηεο ππνδνρέο, αλνίγκαηα ζην θαπάθη θαη ινηπέο εηδηθέο εθαξκνγέο ζα θξηζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ 

ζεηηθά. 

        δ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, απαξαηηήησο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο δηεζλνχο ζεηξάο ISO 9001 γηα ην παξερφκελν 

service, θαζψο θαη ζπκβφιαην απνθιεηζηηθήο αληηπξνζψπεπζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

        ε. Σα κέξε ησλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο, ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη 

απφ εχθνια αληαιιάμηκα θνκκάηηα, θαηά ην δπλαηφλ ιηγφηεξα, ψζηε λα απαηηνχληαη θαη ιηγφηεξα 

αληαιιαθηηθά θνκκάηηα ζε ζηνθ. 

       

     4.2. ΞΙΑΠΡΗΘΝΠ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝΠ ΘΑΓΝΠ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΝ ΝΓΘΝ 360  ΙΗΡΟΩΛ. 

Ο ππφ πξνκήζεηα ηξνρήιαηνο πιαζηηθφο θάδνο νλνκαζηηθνχ φγθνπ 360  ιίηξσλ νθείιεη: 

      1)  Οη θάδνη πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο θαη λα αθνινπζνχλ ηα STANDARDS ΔΛ 840-1, 

5, 6, ηθαλνί λα δερζνχλ νηθηαθά, θαη εκπνξηθά απνξξίκκαηα θαζψο θαη αληηθείκελα κε κεγάιν φγθν. 

      2) Η ρσξεηηθφηεηα ησλ θάδσλ ζα είλαη 360 ιίηξα +5% απνδεηθλπφκελε απφ ηελ αλαιπηηθή έθζεζε 

ειέγρνπ ηνπ πξντφληνο πνπ αθνινπζεί ην πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο ΔΛ-840 

      3) Ο θάδνο ζα θέξεη ηηο απαξαίηεηεο ρεηξνιαβέο θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη ελίζρπζεο γηα ηελ εχθνιε 

κεηαθίλεζή ηνπ θαη ηελ εξγνλνκηθή ρξήζε ηνπ. 

       4) Όια ηα πιαζηηθά ηκήκαηα ηνπ ηξνρήιαηνπ θάδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην θπξίσο ζψκα, 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ βάζεσλ έδξαζεο ηνπ θαπαθηνχ, θαπάθη θαη ινηπά κέξε, ζα πξέπεη λα 

απνηεινχλ απηνηειή ηκήκαηα (monoblock). Πξέπεη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ζπκπαγή ρχηεπζε θαη 

ελίζρπζε πιαζηηθνχ (πνιπαηζπιελίνπ) ππφ πίεζε, ζε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πξέζα (injection 

moulding) απφ πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πνιπαηζπιέλην (πςειήο ππθλόηεηαο θαη άξηζηεο 

πνηόηεηαο) HDPE κε εηδηθνύο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη πνιπκεξηζκνύ απφ ππέξπζξεο αθηίλεο θαη 

απφ πξσηνγελέο πιηθφ. 

       5) Πξέπεη λα έρνπλ απφιπηε αλζεθηηθφηεηα ζηηο πνιχ ρακειέο θαη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο (θαη κάιηζηα απφηνκεο) θαη ζε ρεκηθέο αληηδξάζεηο.  

      6) Σν πιηθφ εθρπφκελν λα έρεη νκνηφκνξθε θαη νκνηνγελή θαηαλνκή ζ' φια ηα ζεκεία ηνπ θάδνπ. Σν 

βάξνο ηνπ θάδνπ ζα είλαη 20 θηιά πεξίπνπ θαη ην πάρνο ηνπ ζψκαηνο πεξίπνπ 5 ρηιηνζηά. 

     7) Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζρήκα θόινπξεο ππξακίδαο, κε πξνο ηα άλσ 

ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή, δηαζθαιίδνληαο ηελ πιήξε εθθέλσζε ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα.  

    8) Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ θαη ζηηο ηέζζεξεηο πιεπξέο ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ. Απαξαηηήησο, ην θπξίσο 

ζψκα ζα θέξεη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ηέζζεξεηο πιεπξέο ηνπ, ηζρπξέο θάζεηεο λεπξψζεηο ζε φιν ην 

χςνο ησλ πιεπξψλ απηψλ. Γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο αληνρήο, ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά 

ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ ηνπ θάδνπ, ην θπξίσο ζψκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

πεξηιακβάλεη θαηά ηελ απηνηειή ρχηεπζε (monoblock), ηνπιάρηζηνλ δχν εηδηθά ζρεδηαζκέλνπο ηζρπξνχο 

κεληεζέδεο κέζσ ησλ νπνίσλ ην θαπάθη, ζα ζπλδέεηαη απ’ επζείαο θαη ζηαζεξά ζην ζψκα, απνθιεηνκέλσλ 
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ησλ δηαλνίμεσλ νπψλ ζην θπξίσο ζψκα ή ην θαπάθη θαη ηεο ρξήζεο βηδψλ, παμηκαδηψλ, πξφζζεησλ 

πξνζαξκνγψλ. Οη κεληεζέδεο απηνί ζα είλαη πιάηνπο θαη’ ειάρηζηνλ 4cm ν θάζε έλαο, έηζη ψζηε νη 

δπλάκεηο θαηαπφλεζεο λα δηακνηξάδνληαη ζε κεγαιχηεξε επηθάλεηα θαη λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο 

θαηαζηξνθήο ηνπο. 

    9) Ο θάδνο πξέπεη λα έρεη δπν (2) ηξνρνύο βαξέσο ηύπνπ απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ αξίζηεο 

θαηαζθεπήο θαη πνηφηεηαο, δηακέηξνπ Φ 200 ρηιηνζηώλ έθαζηνο. Οη δπν (2) βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί ζα 

είλαη  ζηαζεξήο θαηεύζπλζεο. 

    10) Ο θάζε θάδνο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθηλεηνπνηείηαη κε ρσξηζηά πνδφθξελα ζηνπο δπν 

ηξνρνχο πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε απιφ πάηεκα ζην πφδη. 

    11) ηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ θαη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ λα ππάξρεη εηδηθή νπή πνπ ζα 

θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηελ απηνηειή ρχηεπζε (monoblock), γηα ηελ εθξνή ησλ πγξψλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ 

ηνπ θάδνπ. Η νπή απηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε εηδηθφ θαπάθη θαη εηδηθή ηζηκνχρα, έηζη ψζηε λα έρεη 

απφιπηε ζηεγαλφηεηα. 

     12) Σν θαπάθη ζα είλαη επίπεδν θαη ζα πξέπεη λα αλνίγεη θαη λα θιείλεη εχθνια γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

απνξξηκκάησλ. Δπίζεο λα έρεη εηδηθά εληζρπκέλε θαηαζθεπή γηα λα αληέρεη ζε θαηαπνλήζεηο θαη 

ρηππήκαηα. Σν θαπάθη θαη ην θπξίσο ζψκα γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο αληνρήο, πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

ζπλδένληαη απ’ επζείαο θαη ζηαζεξά, κέζσ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ κεληεζέδσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαηά 

ηελ απηνηειή ρχηεπζε (monoblock) θαη εηδηθφ ζσιήλα πςειήο αληνρήο, απνθιεηνκέλσλ ησλ δηαλνίμεσλ 

νπψλ ζην θπξίσο ζψκα ή ην θαπάθη θαη ηεο ρξήζεο βηδψλ, παμηκαδηψλ, πξφζζεησλ πξνζαξκνγψλ. 

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

απνξξηκκαηνθφξν δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ κε ζχζηεκα βξαρηφλσλ θαη θηέλαο. 

    14) 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 Διιεληθή θαη ηελ δηεζλή 

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

     15) Ο θάδνο πξέπεη λα θέξεη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ θαη ζην εκπξφζζην θνξκφ ηνπ αληαλαθιαζηηθέο 

ισξίδεο ή θαη αλαθιαζηηθά ζήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ. γηα λα είλαη νξαηφο ηελ λχρηα. γηα ηελ 

απνθπγή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 

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

αλεμίηειε ζεξκνεθηχπσζε ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ θάδνπ. 

    17) Οη θάδνη ζα είλαη ρξώκαηνο πξάζηλνπ. 

     18) Γεληθά, νη ηξνρήιαηνη πιαζηηθνί θάδνη λα κελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο ή θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθθα θαη νγθψδε 

απνξξίκκαηα. 

 

4.2.1. ΒΑΟΖ – ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΝ ΝΓΘΝ 360  

ΙΗΡΟΩΛ. 
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    α. Οη δηαζηάζεηο ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ εθάζηνηε ρσξεηηθφηεηα ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα 

Δπξσπατθά πξφηππα θαηά ΔΛ 840-1/5/6. 

    β. Tν βάξνο θελνχ θάδνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 25 θηιά πεξίπνπ. 

    γ. To σθέιηκν θνξηίν ησλ θάδσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 135 θηιά. 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ – ΒΑΟΖ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΘΑΓΝ 1.100 ΙΗΡΟΩΛ 

ΒΑΟΖ 

ΟΝΟΜΑΣΙΚΟ ΟΓΚΟ                      (ΛΙΣΡΑ)           ± 5 %                   360                     ( ≥ 340) 

ΜΔΓΙΣΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΦΟΡΣΙΗ   (ΚΙΛΑ)                                        150                     ( ≥ 135 ) 

ΒΑΡΟ ΚΑΓΟΤ                                    (ΚΙΛΑ)      ≈ ± 10 %                     20                     ( ≤ 25 ) 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ  

ΜΔΓΙΣΟ ΤΦΟ                                   (ΥΙΛΙΟΣΑ)        ≈ ± 2 %                1.090        (1.070 – 1.110) 

ΜΔΓΙΣΟ ΠΛΑΣΟ                              (ΥΙΛΙΟΣΑ)        ≈ ± 2 %                   600               (580 – 620) 

ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΟ                                (ΥΙΛΙΟΣΑ)        ≈ ± 2 %                   870               (850 – 890) 

ΤΦΟ ΧΜΑΣΟ                                (ΥΙΛΙΟΣΑ)        ≈ ± 2 %                1.000            (980 – 1.020) 

ΓΙΑΜΔΣΡΟ ΣΡΟΥΧΝ                       (ΥΙΛΙΟΣΑ)                                        200 

 

4.2.2. ΔΗΓΗΘΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΚΔΟΩΛ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ 

ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΝ ΝΓΘΝ 360  ΙΗΡΟΩΛ. 

      Σα κέξε ησλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο νλνκαηηθνχ φγθνπ 360 ιίηξσλ 

είλαη: 

      α) Σν θπξίσο ζψκα (θνξκφο), 

      β) Σν θαπάθη (ζθέπαζηξν), 

      γ) Οη ηξνρνί θαη ην ζχζηεκα αλάξηεζεο. 

      Γεληθά ην πιηθφ θαηαζθεπήο ησλ πξνο πξνκήζεηα ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ κεραληθήο 

απνθνκηδήο, πξέπεη λα είλαη απφ παξζέλν πιηθφ (πξσηνγελέο) πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο 

πνιπαηζπιέλην (πςειήο ππθλόηεηαο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο) HDPE θαη λα έρεη εκπινπηηζζεί κε 

εηδηθά πξφζζεηα, εηδηθνύο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη πνιπκεξηζκνύ πνπ πξνθπιάζζνπλ 

απνηειεζκαηηθά απφ απφηνκεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο (κεγάιν ςχρνο ή δέζηε), επίδξαζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη ρεκηθέο επηδξάζεηο.  

      Σν θπξίσο ζψκα θαη ην θαπάθη πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε απηνηειή ρύηεπζε 

(monoblock) θαη ζε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πξέζα (injection moulding). 

      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. 

      

4.2.3.  ΡΝ ΘΟΗΩΠ ΠΩΚΑ (ΘΝΟΚΝΠ) ΡΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ ΡΩΛ 360 ΙΗΡΟΩΛ. 

      α. Σν θπξίσο ζψκα ζα πξέπεη λα απνηειεί απηνηειή ηκήκα (monoblock). Πξέπεη λα έρεη 

θαηαζθεπαζηεί κε ζπκπαγή ρχηεπζε θαη ελίζρπζε πιαζηηθνχ (πνιπαηζπιελίνπ) ππφ πίεζε, ζε ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο πξέζα (injection moulding) απφ πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πνιπαηζπιέλην 
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(πςειήο ππθλόηεηαο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο) HDPE κε εηδηθνύο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη 

πνιπκεξηζκνύ απφ ππέξπζξεο αθηίλεο θαη απφ πξσηνγελέο πιηθφ. 

      β. Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα έρεη ζρήκα θόινπξεο ππξακίδαο, κε πξνο ηα άλσ 

ζπλερψο απμαλφκελε δηαηνκή, πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ 

αλαηξνπήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ πιήξε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε νιίζζεζε, θαηά ηελ 

αλαηξνπή ηνπ απφ ηνλ κεραληζκφ αλχςσζεο. 

      γ. Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ κέξνο, ζα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 

πεξηθεξεηαθά πιαίζην ζρήκαηνο "Ξ", κε πξφβιεςε εηδηθνχ λεξνρχηε γηα ηελ απνθπγή, εηζφδνπ λεξψλ 

ηεο βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ θαη ηελ δηαθπγή δπζάξεζησλ νζκψλ. 

      δ. Να θέξνπλ δπν (2) ηξνρνύο έλα ζε θάζε γσλία ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ θάδνπ, θαζψο θαη ζχζηεκα 

αλάξηεζεο γηα ηελ αλχςσζή θαη αλαηξνπή ηνπο, απφ αληίζηνηρνπο δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ αλπςσηηθνχο 

κεραληζκνχο απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ, θαη πιπληεξίσλ θάδσλ, ηχπνπ πεξηζηξνθέα κε πείξνπο 

αλάξηεζεο θαη ηχπνπ θηέλαο. 

      ε. Λφγσ ηεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ θάδσλ θαη ησλ θαηαπνλήζεσλ πνπ δέρνληαη, απφ 

ππεξθνξηψζεηο θαη κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, ν θπξίσο θνξκφο ησλ θάδσλ, ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη 

κε θαηάιιειεο, βαζηέο πξεζζαξηζηέο λεπξψζεηο θαη λα θέξεη εμσηεξηθά, (θαηά πξνηίκεζε) πξφζζεηεο 

γνλαηίδεο ζηα ζεκεία ζηξέςεσο θαη εληζρχζεηο, ζηα ζεκεία αλάξηεζεο, γηα κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα θαη 

απνθπγή παξακνξθψζεσλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπο. 

     ζη. Γηα ηελ αλχςσζε θαη αλαηξνπή ηνπο, νη θάδνη απαξαηηήησο, ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζηα πιεπξηθά 

ηνηρψκαηα, ηζρπξνχο πείξνπο αλάξηεζεο απφ ζσιήλα βαξέσο ηχπνπ δηακέηξνπ  40 ± 2 ρηιηνζηώλ, 

πάρνπο 4 ρηιηνζηώλ θαη κήθνπο 50 ρηιηνζηώλ, θαζψο θαη εηδηθή κπάξα αλάξηεζεο ηχπνπ θηέλαο, κε 

δηπιφ εζσηεξηθφ ηνίρσκα, γηα ζηηβαξφηεηα θαη αζθάιεηα, θαηά ην κήθνο ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ 

ζχκθσλα κε ηα θαηά ΔΝ 840-1/5/6. 

      δ. ηνλ ππζκέλα ηνπ θάδνπ θαη ζην θαηψηεξν ζεκείν ηνπ λα ππάξρεη εηδηθή νπή πνπ ζα 

θαηαζθεπάδεηαη θαηά ηελ απηνηειή ρχηεπζε (monoblock), γηα ηελ εθξνή ησλ πγξψλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ 

ηνπ θάδνπ. Η νπή απηή πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε εηδηθφ θαπάθη θαη εηδηθή ηζηκνχρα, έηζη ψζηε λα έρεη 

απφιπηε ζηεγαλφηεηα. Πξνβιέπεηαη νπή απνρέηεπζεο κε ζσιήλα δηακέηξνπ  Φ60 ρηιηνζηώλ, πνπ ζα 

θιείλεη ζηεγαλά κε πψκα. 

          Η έμνδνο απνξξνήο πδάησλ ελζσκαησκέλε ζηνλ πάην ηνπ θάδνπ, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηνλ 

απφιπηα πγηεηλφ θαζαξηζκφ ηνπ. 

       ε. 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. 

      ζ. Θα πξέπεη επίζεο, γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή ηνπο, ζην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ, λα ππάξρνπλ 

εξγνλνκηθά θαηαλεκεκέλεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο, εχρξεζηεο ρεηξνιαβέο. 

      η. Σν θπξίσο ζψκα ηνπ θάδνπ ζα θέξεη αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ή θαη ζήκαηα ζχκθσλα κε Κ.Ο.Κ. 

έηζη ψζηε λα είλαη νξαηνί θαη ηελ λχρηα γηα ηελ απνθπγή ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. 
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      θ.  Οη πιαζηηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλνη θαη λα θέξνπλ ηηο αθφινπζεο 

πηζηνπνηήζεηο: 

     1) Να πιεξνχλ ηνπο Δζληθνχο θαη ηνπο δηεζλείο εξγνλνκηθνχο θαλφλεο, λα αθνινπζνχλ ηα Δπξσπατθά 

πξφηππα πνπ αθνξνχλ ζρήκα, δηαζηάζεηο θαη ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, λα αληαπνθξίλνληαη πξνο ηελ λέα 

Δπξσπατθή Λόξκα ΔΛ 840-1/5/6. 

      2) Να έρεη εθαξκνζηεί ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηύπνπ ISO 9001. 

      3) Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη κε επηηπρία ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ISO 14001. 

      4) Οη πιαζηηθνί θάδνη πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη κε επηηπρία φια ηα πξνβιεπφκελα test πςειήο 

αληνρήο πηώζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

      5) Να πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο (Δζληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο) γηα ηελ 

κεραληθή αλχςσζε θάδσλ. 

      6) ε θάζε πεξίπησζε ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δζληθέο πξνδηαγξαθέο 

(πξόηππα ΔΙΝΡ, ΡΝΡΔΔ) θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαηά DIN, CEN, BSI, γηα είδε θαηεγνξίαο 

ηνπο. 

 

4.2.4.  ΡΝ ΘΑΞΑΘΗ (ΠΘΔΞΑΠΡΟΝ) ΡΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ ΡΩΛ 360 ΙΗΡΟΩΛ. 

       α. Σν θαπάθη (ζθέπαζηξν) ζα πξέπεη λα απνηειεί απηνηειή ηκήκα (monoblock). Πξέπεη λα έρεη 

θαηαζθεπαζηεί κε ζπκπαγή ρχηεπζε θαη ελίζρπζε πιαζηηθνχ (πνιπαηζπιελίνπ) ππφ πίεζε, ζε ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο πξέζα (injection moulding) απφ πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο πνιπαηζπιέλην 

(πςειήο ππθλόηεηαο θαη άξηζηεο πνηόηεηαο) HDPE κε εηδηθνύο ζηαζεξνπνηεηέο έλαληη 

πνιπκεξηζκνύ απφ ππέξπζξεο αθηίλεο θαη απφ πξσηνγελέο πιηθφ. 

      To θαπάθη πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηαζεξά ζην θπξίσο ζψκα κε δχν εηδηθνχο ζπλδέζκνπο θαη λα 

έρεη δχν ρεηξνιαβέο ηνπνζεηεκέλεο εξγνλνκηθά ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ην άλνηγκα ηνπ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη πξέπεη λα αλνίγεη εχθνια κε απιφ ηξάβεγκα πξνο ηα επάλσ, ελψ φηαλ 

είλαη θιεηζηφ λα εθαξκφδεη αθξηβψο ζην θπξίσο ζψκα γηα λα απνθεχγνληαη ε δηαθπγή νζκψλ θαη ε 

είζνδνο εληφκσλ θαη λεξνχ ζηνλ θάδν. 

      β. Θα πξέπεη λα είλαη πιαζηηθφ, επίπεδν θαη ειαθξψο θεθιηκέλν. Θα θέξεη θαηάιιειεο λεπξψζεηο θαη 

ζα αλνίγεη πξνο ηα επάλσ, κε ηελ βνήζεηα δύν (2) ρεηξνιαβώλ. 

      γ. Θα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν, απφ πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην δηπινχ ηνηρψκαηνο, πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 2,5 ρηιηνζηώλ ην θάζε έλα. 

      δ. Σν θαπάθη ζα πξέπεη λα έρεη: 

          1) Δληζρπκέλε θαηαζθεπή θηέλαο. 

          2) Υείινο ζην πιάη γηα εγγπεκέλν θιείζηκν. 

          3) Δληζρπκέλα θαη ζπκκεηξηθά ζπζηήκαηα αλχςσζεο. 

          4) Δληζρπκέλε θαη πξνζηαηεπκέλε άξζξσζε ζηήξημεο. 
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          5) Μεγάιεο αληνρήο ηάπα ζηήξημεο θαπαθηνχ. 

          6) Δξγνιαβηθή ιαβή ζην πιάη (πξναηξεηηθά).  

      ε. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα, λα έρεη ειαζηηθή 

παξακφξθσζε, λα είλαη εχθακπην γηα κεγαιχηεξε αληνρή ζε πηέζεηο θαη θαηαπνλήζεηο θαη λα αληέρεη ζε 

αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα κελ επεξεάδεηαη απφ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. 

      ζη. Θα πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζην θπξίσο ζψκα κε θαηάιιεινπο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο κεληεζέδεο, 

δηακνξθσκέλνπο ζε δύν (2) ρεηξνιαβέο, πνπ εδξάδνληαη ζηελ επάλσ, πίζσ πιεπξά ησλ θάδσλ.  

      δ. Η ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ, ζα πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί θαηά ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, έζησ θαη εάλ απηφ 

παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ. 

      ε. Καηά ηελ αλαηξνπή ησλ θάδσλ, γηα ηελ εθθέλσζή ηνπο ζην απνξξηκκαηνθφξν, ην άλνηγκα ηνπ 

θαπαθηνχ, ζα επηηπγράλεηαη απηφκαηα, κε ην βάξνο ηνπ, ελψ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην έδαθνο, ζα 

πξέπεη λα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε θιεηζηφ. 

      ζ. Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε απνρξώζεηο RAL, ηεο επηινγήο ηνπ θνξέα. Γηα 

νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο ζα πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Ξξώηε (Α΄) ύιε, 

πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί. Γηα ην Γήκν Καιπκλίσλ ε επηινγή είλαη ην πξάζηλν ρξψκα. 

       η.  Οη θάδνη δελ ζα θέξνπλ πνδνκνριό, γηα ην άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ κε ην πφδη.  

      θ. 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 Διιεληθή θαη ηελ δηεζλή 

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

 

4.2.5.  ΡΟΝΣΝΗ - ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΝ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ ΡΩΛ 360 ΙΗΡΟΩΛ. 

        Οη θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο, λα θέξνπλ δπν (2) ζηαζεξνύο ηξνρνύο, έλα ζε θάζε γσλία ηνπ 

πίζσ κέξνπο ηνπ θάδνπ, θαζψο θαη ζχζηεκα αλάξηεζεο γηα ηελ αλχςσζε θαη αλαηξνπή ηνπο, απφ 

αληίζηνηρνπο δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ αλπςσηηθνχο κεραληζκνχο απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ - 

πιπληεξίσλ θάδσλ, ηχπνπ πεξηζηξνθέα κε πείξνπο αλάξηεζεο θαη ηχπνπ ¨θηέλαο¨. 

       Οη ηξνρνί ησλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ 360 ιίηξσλ ζα πξέπεη: 

       α. Να είλαη βαξέσο ηύπνπ, αλεμάξηεηνη, απηνπεδαιηνρνύκελνη, κε κεηαιιηθή δάληα (θαηά 

πξνηίκεζε) θαη κε ζπκπαγέο ειαζηηθό πεξίβιεκα, γηα ηελ αζφξπβε θχιηζε ηνπ θάδνπ, δηακέηξνπ 

200 ρηιηνζηώλ, αληνρήο θνξηίνπ, ηνπιάρηζηνλ 60 θηιώλ ν θάζε έλαο.  

      Δηδηθά νη ηξνρνί ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ, ζα δηαζέηνπλ νδεγνχο πνξείαο, αληηνιηζζεηηθφ πέικα θαη 

εληζρπκέλε ζηήξημε ηξνρνχ. 

        β. Οη θάδνη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε γαιβαληζκέλν άμνλα από ράιπβα θαη λα εμνπιίδνληαη 

πξναηξεηηθά κε πιαζηηθά παξεκβιήκαηα γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη επηπιένλ αληηδηαβξσηηθή 

πξνζηαζία. 

        γ. Οη ηξνρνί λα είλαη ζηαζεξνί θαη αζφξπβνη θαηά ηελ νξηδφληηα θίλεζή ηνπο. Να είλαη επέιηθηνη θαη 

λα θαζίζηαηαη ε κεηαηφπηζή ηνπο εχθνιε. 
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       δ. Ο θάζε ηξνρφο λα εδξάδνληαη ζε αληίζηνηρεο εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλεο θνλζφιεο αλάξηεζεο θαη ε 

ελζσκάησζή ηνπο, λα επηηπγράλεηαη κε 4 βίδεο θαη αληίζηνηρα παμηκάδηα αζθάιεηαο, ν θάζε έλαο. 

        ε. Οη θνλζφιεο αλάξηεζεο λα είλαη βαξέσο ηχπνπ, θαηάιιεια λεπξσκέλεο απφ ραιπβδνέιαζκα 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4 ρηιηνζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγάιε αληνρή, ζηα ηπρφλ ππέξβαξα 

θνξηία θαη ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο. 

        ζη. Να θέξνπλ πέδεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη πνδνπεηάιην (ηξνρνδέηε) ζηνπο δχν νπίζζηνπο 

ηξνρνχο γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπο. Σν θεληξηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

ξφδεο, απνηξέπνληαο ηελ κεηαθίλεζε ησλ θάδσλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

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

ζχγρξνλα απνξξηκκαηνθφξα δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ κε ζχζηεκα βξαρηφλσλ θαη θηέλαο. 

         ε. Η  ρεηξνιαβή κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη εξγνλνκηθή γηα λα επηηξέπεη ηελ άλεηε θαη εχθνιε 

κεηαθνξά ηνπο. 

        ζ. 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". 

       η. Οη  δχν ηξνρνί  πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ  εχθνιε θαη άλεηε κεηαθίλεζε αθφκε θαη ζε επηθιηλή 

εδάθε ή ζθάιεο. 

 

4.2.6. ΑΙΙΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΟΝΣΖΙΑΡΝ ΘΑΓΝ ΡΩΛ 360 ΙΗΡΟΩΛ. 

          α.  Οη πιαζηηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλνη θαη λα θέξνπλ ηηο αθφινπζεο 

πηζηνπνηήζεηο: 

     1) Να πιεξνχλ ηνπο Δζληθνχο θαη ηνπο δηεζλείο εξγνλνκηθνχο θαλφλεο, λα αθνινπζνχλ ηα Δπξσπατθά 

πξφηππα πνπ αθνξνχλ ζρήκα, δηαζηάζεηο θαη ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, λα αληαπνθξίλνληαη πξνο ηελ λέα 

Δπξσπατθή Λόξκα ΔΛ 840-1/5/6. 

      2) Να έρεη εθαξκνζηεί ην χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θα ησλ ηειηθψλ πξνηφλησλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε πνηφηεηα ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηύπνπ ISO 9001. 

      3) Η εηαηξεία ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη κε επηηπρία ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ISO 14001. 

      4) Οη πιαζηηθνί θάδνη πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη κε επηηπρία φια ηα πξνβιεπφκελα test πςειήο 

αληνρήο πηώζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. 

      5) Να πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο (Δζληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο) γηα ηελ 

κεραληθή αλχςσζε θάδσλ. 

      6) ε θάζε πεξίπησζε ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δζληθέο πξνδηαγξαθέο 

(πξόηππα ΔΙΝΡ, ΡΝΡΔΔ) θαη ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαηά DIN, CEN, BSI, γηα είδε θαηεγνξίαο 

ηνπο. 

      7) Σνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο CE απφ επίζεκα γξαθεία ειέγρνπ, ησλ πξνζθεξφκελσλ θάδσλ.  
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      8) Οη πιαζηηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ θαλνληζκό ζνξύβνπ 

2000/14. 

      β. Κάζε εξγνλνκηθά εμειηγκέλε ή αηζζεηηθή βειηίσζε ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο θάδνπο, ζα εθηηκεζεί 

ηδηαηηέξσο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα απνθιίλεη απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξναλαθεξφκελεο 

Σερληθήο Πεξηγξαθήο & Πξνδηαγξαθήο, πνπ αθνξνχλ δηαζηάζεηο, βάξε, ρσξεηηθφηεηεο, ζχκθσλα κε 

Δζληθά θαη ηα Δπξσπατθά πξφηππα, εθθξαζκέλα θαηά ΔΙΝΡ, ΡΝΡΔΔ EN, DΗΛ CEN, BSI, γηα είδε 

θαηεγνξίαο ηνπο, ηνπ ζήκαηνο αζθάιεηαο CE. Δπίζεο ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηύπνπ ISO 

9001 θαη ηνπ χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηα Ξξόηππα ISO 14001. 

       γ. Ο ρεηξηζκφο ηνπ θάδνπ πξέπεη λα είλαη απιφο. Με απιφ ζήθσκα ηνπ θαπαθηνχ (πξέπεη λα ππάξρνπλ 

δχν ρεηξνιαβέο) ην θαπάθη λα αλνίγεη εχθνια γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ, ελψ ζηελ ζπλέρεηα 

λα θιείλεη εθαξκφδνληαο πνιχ θαιά ζην θπξίσο ζψκα. 

       δ. Σν άδεηαζκα ηνπ θάδνπ πξέπεη λα γίλεηαη κε απιή πξνζαξκνγή ηνπ ρείινπο ζηελ "ρηέλα" θαη 

αλχςσζε. Σν θαπάθη πξέπεη λα αλνίγεη απηφκαηα θαηά ηελ αλαηξνπή έηζη ψζηε ηα απνξξίκκαηα λα 

αδεηάδνπλ ζην απνξξηκκαηνθφξν. 

       ε. ηνπο θάδνπο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

           1) Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο ηνπ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΤΜΝΙΧΝ. 

           2) Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο. 

           3) Έηνο θαηαζθεπήο. 

           4) Αξηζκφο ζεηξάο παξαγσγήο. 

           5) Νφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο. 

       ζη. Γηα θάζε πξφζζεην εμνπιηζκφ ή εηδηθφ ζρεδηαζκφ εμαξηεκάησλ φπσο εηδηθέο θιεηδαξηέο, 

πξφζζεηεο ππνδνρέο, αλνίγκαηα ζην θαπάθη θαη ινηπέο εηδηθέο εθαξκνγέο ζα θξηζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ 

ζεηηθά. 

        δ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, απαξαηηήησο ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο δηεζλνχο ζεηξάο ISO 9001 γηα ην παξερφκελν 

service, θαζψο θαη ζπκβφιαην απνθιεηζηηθήο αληηπξνζψπεπζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

        ε. Σα κέξε ησλ ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο, ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη 

απφ εχθνια αληαιιάμηκα θνκκάηηα, θαηά ην δπλαηφλ ιηγφηεξα, ψζηε λα απαηηνχληαη θαη ιηγφηεξα 

αληαιιαθηηθά θνκκάηηα ζε ζηνθ. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 5ν   

 ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ.  

       α) Πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη πνηφηεηαο ΔΝ 840/1/5/6  απφ αλαγλσξηζκέλν θέληξν ειέγρνπ, CE γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν θάδνπ, θαζψο θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνκεζεπηή θαηά ISO 

9001 θαη ISO 14001. 

       β) ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, νη δηαγσληδφκελνη 

ππνρξενχληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πξνζθνκίζνπλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 
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αληηπξνζσπεπηηθφ ηεκάρην απφ ην θάζε πξνζθεξφκελν ππφ πξνκήζεηα είδνο, ζε ρψξν ηνπ Γήκνπ 

Καιπκλίσλ πνπ ζα θαζνξίζεη ε επηηξνπή, ηα νπνία θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ησλ κειψλ γηα 

ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο, πξνθεηκέλνπ ε επηηξνπή λα αμηνινγήζεη αζθαιέζηεξα ηα πξνζθεξφκελα είδε.  

      γ) Καηά ηελ παξάδνζε ησλ θάδσλ, κε θξνληίδα ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ Καζαξηφηεηαο ζε ζέκαηα ρεηξηζκνχ ησλ θάδσλ θαηά ηελ απνθνκηδή, θαζψο θαη γηα ηνλ 

βέιηηζην ηξφπν ζπληήξεζεο ηνπο.       

      δ) Οη πξνζθέξνληεο ππνρξενχηαη, λα πξνζθνκίζνπλ εγρεηξίδηα, ή νπνηνδήπνηε άιιν έληππν ή ζε 

ςεθηαθή κνξθή πιηθφ ππάξρεη δηαζέζηκν, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θχξησλ  

κεξψλ  ηνπ πξνζθεξφκελνπ θάδνπ, εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ, πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηήζεηο, 

δνθηκαζίεο (tests) ζηηο νπνίεο δνθηκάζηεθαλ θαη πηζηνπνηνχλ ηνπο ππφ πξνκήζεηα θάδνπο, θαλνληζκνχο 

θαη νδεγίεο ζηηο νπνίεο ελαξκνλίδνληαη νη θάδνη. Δπίζεο νπνηνδήπνηε άιιν έληππν ή ζε ςεθηαθή κνξθή 

πιηθφ κε νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ππφ πξνκήζεηα θάδνπο. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ. 

       α) Η θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ηε δέζκεπζε ηνπ 

γηα πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ ζην θνξέα (Γηεχζπλζε Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

Καιπκλίσλ). πγθεθξηκέλα, λα πξνκεζεχεη κε αληαιιαθηηθά ην Γήκν Καιπκλίσλ γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα 

(10) έηε θαη κε ρξφλν παξάδνζεο κηθξόηεξν ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξώλ.  

      β) Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηελ δέζκεπζή ηνπ λα πξνζθέξεη 

έθπησζε επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ηηκνθαηαιφγνπ, ζε φια ηα αληαιιαθηηθά ησλ θπξίσο κεξψλ ησλ 

θάδσλ, θαζψο θαη ησλ επί κέξνπο εηδηθψλ εμαξηεκάησλ ησλ θπξίσο κεξψλ. 

     γ) Η θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ηε δέζκεπζε ηνπ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζε service γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε. εκεηψλεηαη φηη ε δηαδηθαζία 

ηερληθήο ππνζηήξημεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001. 

 

 

ΑΟΘΟΝ 6ν   

ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ & ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ. 

       ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππάξρεη ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο πνπ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζα είλαη γηα δύν (2) ρξόληα. 

       ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα ππάξρεη επίζεο ν ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ 

(πιαζηηθνί ηξνρήιαηνη θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο) φπνπ ζα είλαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ εμήληα (60) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
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ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ   ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 
 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΩΛ 

ΡΟΝΣΖΙΑΡΩΛ ΘΑΓΩΛ 

ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΡΟΖΠΖΠ 

ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ  ΔΛΓΔΗΘΡΗΘ

Ζ ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΑΠ 

(επξώ) 

ΚΔΟΗΘΖ 

ΓΑΞΑΛΖ 
(επξώ) 

ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ (ΣΔΣΡΑΣΡΟΥΟ) 
ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΑΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ 1.100 ΛΙΣΡΧΝ  

ΣΔΜΑΥΙΟ 50 200,00 10.000,00 

ΣΡΟΥΗΛΑΣΟ (ΓΙΣΡΟΥΟ) 

ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΑΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ 360 ΛΙΣΡΧΝ  

ΣΔΜΑΥΙΟ 40 60,00 2.400,00 

ΚΔΟΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 12.400,00 

Φ.Ξ.Α 16 %    1.984,00 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 14.384,00 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

Δληαίεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

 

Οη δηαγσληδφκελνη θαινχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα ζπκπιεξψζνπλ ηνπο αθφινπζνπο 

πίλαθεο Δληαίσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.  

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

Όλνκα Δ.Σ.Π.: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΚΑΓΟ 1100 LT ΠΛΑΣΙΚΟ 

Πεξηγξαθή: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΚΑΓΟ 1100 LT 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ    

Οη απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ λα είλαη 
αλαιπηηθέο θαη επεμεγεκαηηθέο (λα παξαπέκπνπλ ζε 
ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο ησλ πξσηφηππσλ 
ηερληθψλ θπιιαδίσλ φπνπ είλαη δπλαηφ). 

   

1.Γεληθέο Απαηηήζεηο    

1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο 
θαηλνχξγηνη, ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ 

ΝΑΙ   

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη 
πγηεηλή απφζεζε νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη 
βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 

ΝΑΙ   

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ 

ΔΛΟΣ EN 840:2012 ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπο 
(ζπκκφξθσζε κε απαηηήζεηο δηαζηάζεσλ θαη 
ζρεδηαζκνχ/ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο 
επηδφζεσλ θαη κεζφδσλ δνθηκήο θαη απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο). Να ππνβιεζεί κε ηελ 
ηερληθή πξνζθνξά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε 

ΝΑΙ   

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη αλαθιέμεηο 
/ ππξπνιήζεηο 

ΝΑΙ   

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην ηέινο ΝΑΙ   
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ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά 
θπιιάδηα/prospectus (φρη θσηνηππίεο), ζηελ 
Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ Αγγιηθή 
φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ησλ πξνζθεξφκελσλ 
θάδσλ, φπνπ λα θαίλνληαη ηα ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

ΝΑΙ   

2. Κάδνο    

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (lt) >= 1045   

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ 
θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο 
θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα δέρνληαη 
ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα 

ΝΑΙ   

2.3 Κπξίσο ψκα    

2.3.1. Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα 
απνθεχγεηαη ε 

παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ 

ΝΑΙ   

2.3.2 Να έρεη κνξθή πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε 
κέγηζηε δπλαηήζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ 
αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη 
εχθνιε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, κε 
νιίζζεζε, θαηά ηελ 
αλαηξνπή ηνπ απφ ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο 
θαη αλαηξνπήο 

ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ 

ΝΑΙ   

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ 
ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ 
λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ 

ΝΑΙ   

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ 
κέξνο πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλν πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε 
ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

ΝΑΙ   

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 
πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm (ζψκα) θαη 4 mm 
(ππζκέλαο). Να ππνβιεζεί βεβαίσζε θαηαζθεπαζηή 
γηα ηα πάρε, ηνλ ηχπν ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ 
θάδσλ θαη λα δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο 
ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ: φξην ζξαχζεο ζε εθειθπζκφ, 
ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε 

ΝΑΙ   

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/α ηνίρσκα/ηνηρψκαηα 
θαηάιιεια εληζρπκέλν/α θαηά ην κήθνο ηεο εκπξφο 
πιεπξάο ηνπ θάδνπ 

ΝΑΙ   

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο αληνρήο 
ηνπ θάδνπ ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε 
αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη 
ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη λα αλαθεξζεί ην 
πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

ΝΑΙ   

2.3.8 Σν ζψκα λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν ζηηο 
γσλίεο γηα πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ θξνχζεηο θαηά 
ηε ρξήζε ηνπ (φπσο πξνζηαζία απφ πξφζθξνπζε κε 
ηνπο κεραληζκνχο αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία απφ 
πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

ΝΑΙ   

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ 
δέβξαο κήθνπο 40cm ζε θάζε γσλία πεξηκεηξηθά ηνπ 
θάδνπ (έηζη ψζηε λα είλαη νξαηφο ηε λχρηα) 

ΝΑΙ   
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2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα 
πξνβιέπεηαη νπή απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ 
ηνπιάρηζηνλ Φ35 ρηιηνζηψλ, γηα ηελ άλεηε εθξνή 
πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

2.3.11 Η νπή απνρέηεπζεο, φπνπ πξνζθέξεηαη, λα 
θιείλεη κε πψκα ην νπνίν λα θέξεη πξφζζεην 
ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα θαη κε απιή 
ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη ηαπηφρξνλα λα 
ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, απνηξέπνληαο πγξά 
απνξξηκκάησλ λα δηαθεχγνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα 
ρψξν 

ΝΑΙ   

2.3.12 Ιθαλφο αξηζκφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο 
ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ ηνπ 
θάδνπ. Δίλαη επηζπκεηφ λα είλαη δπλαηή ε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο 

>= 4   

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ 
ζψκαηνο κε βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψκα πνπ ζα 
θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

ΝΑΙ   

2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν 

ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α' χιε, 
πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

ΝΑΙ   

2.3.15 ηελ πξφζνςε λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε 
κελπκάησλ, ινγνηχπσλ θαη ζηνηρείσλ ηδηνθηεζίαο 
επαξθνχο εκβαδνχ 

ΝΑΙ   

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν απηνθφιιεηνπ 
PVC, ή αλάγιπθεο αλεμίηειεο εθηχπσζεο ή 
αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο κε ηνλ νίθν 
θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, αχμνληα 
αξηζκφ θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ν 
θάδνο, σθέιηκν θνξηίν θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, 
σθέιηκν φγθν εθθξαζκέλν ζε It θαζψο θαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

ΝΑΙ   

2.3.17 Να ππάξρεη ζηηβαξφο πνδνκνριφο θαηάιιειεο 
απφζηαζεο απφ ην έδαθνο γηα ην εχθνιν άλνηγκα ηνπ 
θαπαθηνχ κε ην πφδη ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρεξηψλ (είηε ν 
θάδνο βξίζθεηαη πάλσ, είηε θάησ απφ ην πεδνδξφκην) 

ΟΥΙ   

2.3.18 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα γίλεη 
ζρεηηθή αλαθνξά) 

ΝΑΙ   

2.4 Αλάξηεζε θάδνπ    

2.4.1 Ιζρπξνί πείξνη αλάξηεζεο ζηα πιατλά ηνπ θάδνπ 2   

2.4.2 Έθαζηνο πείξνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα αλχςσζε θαη 
πεξηζηξνθή θνξηίνπ 

>= 400 kg   

2.4.3 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ πείξσλ 
αλάξηεζεο 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

2.4.4 Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη 
αλαηξνπή κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο (DIN 
30700) θαη ηχπνπ βξαρηφλσλ (πεξηζηξνθέα). Δπηζπκεηή ε 
χπαξμε θαη ζπζηήκαηνο ηχπνπ ρεηξνιαβήο 

ΝΑΙ   

2.5 Σξνρνί    

2.5.1 Αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ δηακέηξνπ 
200 mm 

ΝΑΙ   

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν θαζέλαο 
(kg) 

>= 200   

2.5.3 Ο άμνλαο έδξαζεο ησλ ηξνρψλ λα είλαη αλνμείδσηνο ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα 
κεραληθή απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ γηα 
φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ (θαη 

ΝΑΙ   
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πιπληεξίσλ θάδσλ) 

2.7 Να ππάξρνπλ πάλσ ζηνπο ηξνρνχο ζηνηρεία ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπο 

ΝΑΙ   

3. Καπάθη Κάδνπ    

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή δηπιφ 
ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη 
αλζεθηηθφηεηα (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

ΝΑΙ   

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα 
νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα κεγαιχηεξε 
αληνρή 

ΝΑΙ   

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο 
πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 

ΝΑΙ   

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα >= 2   

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή αληνρή ζε 
πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 
(παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη 
ην πψο ν ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 
ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

ΝΑΙ   

3.6 Η ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ πξέπεη λα 
γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε 
δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη 
εάλ απηφ παξακείλεη ηειείσο αλνηθηφ 

ΝΑΙ   

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 
εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν 
άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη απιφ, 
δίρσο λα απαηηείηαη άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο δχλακεο 

ΝΑΙ   

3.8 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ κεληεζέδσλ 
ζχλδεζεο ηνπ ζθέπαζηξνπ/ θαπαθηνχ κε ην θπξίσο ζψκα ηνπ 
θάδνπ 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

3.9 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL ζε 

ρξψκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

ΝΑΙ   

3.10 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο 
πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α' χιε, πξνηνχ απηή 
επεμεξγαζηεί 

ΝΑΙ   

3.11 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο νζκψλ 
ζην πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ ρεξηψλ, θαζψο θαη 
γηα λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή 
έληνκα 

ΝΑΙ   

3.12 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ επαλάγλσζηα ηα 
ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο 
θαηαζθεπήο 

ΝΑΙ   

4. Πηζηνπνηεηηθά    

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ 
αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε κεηάθξαζε απηήο 

ΝΑΙ   

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα δηαζέηεη 
πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη αλ ν 
ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη φια ηα ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, 
πξέπεη ν αληίζηνηρνο θαηαζθεπαζηήο ησλ επί κέξνπο 
ηκεκάησλ, φπσο ην κεηαιιηθφ ζψκα, ην θαπάθη θαη νη 
ηξνρνί, λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 9001 
ή ηζνδχλακν απηνχ 

ΝΑΙ   

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 
Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο 
θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάδνπ (ελδεηθηηθά κε πηζηνπνηεκέλν 

ΝΑΙ   
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χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή δηαδηθαζία εληφο ηνπ 
ISO 9001 ή ISO 14001 ή EMAS θηι.). Να δνζεί 
αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθφ 
ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε πεξίπησζε κε πηζηνπνηεκέλνπ 
πζηήκαηνο 
4.1.3 Πιζηοποιηηικό όηι οι κάδοι είναι ζύμθωνοι με ηον 
κανονιζμό προζηαζίας θορύβοσ ΕΚ/2000/14 

ΝΑΙ   

4.1.4 Να δνζνχλ ηπρφλ επηπιένλ πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά 
κε ηελ πνηφηεηα ησλ θάδσλ πέξα ησλ αλσηέξσ θαη ηεο 
πηζηνπνίεζεο EN840 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

5. Βάξε    

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (kg) <= 70   

5.2 Χθέιηκν θνξηίν θάδνπ (kg) >= 440   

6. Γείγκα    

6.1 Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ 
πιεξέζηεξα φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ζηνηρεία θάζε 
πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ 

πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πξέπεη, εθφζνλ 
απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ Αγνξαζηή, 
εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη 
δηαγσληδφκελνη λα επηδείμνπλ δείγκα ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ θάδσλ 

ΝΑΙ   

7. Δγγχεζε - Σερληθή ππνζηήξημε/πληήξεζε    

7.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο 
φηη παξέρεη ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ 
εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ θάδσλ): 

ΝΑΙ   

7.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε θάδν (ζε 
έηε) (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα 
πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή εγγχεζε 
θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο 
ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή επηδηφξζσζε 
νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο 

ζε θαθφ ρεηξηζκφ) 

>= 2   

7.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα 
απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ απηφ 
δελ είλαη δπλαηφ ζε θεληξηθφ ζπλεξγείν ηνπ Πξνκεζεπηή. 
Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

ΝΑΙ   

7.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο 
δειψζεηο ή βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ή ηνλ 
Πξνκεζεπηή) θαη δηάξθεηα (ζε έηε) πνπ δεζκεχεηαη θαη 
αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 
ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) 

>= 10   

7.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε θνξά 
αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή) (ζε 
εκέξεο) 

<= 10   

7.1.5 Η αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / 
απνθαηάζηαζεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ λα 
γίλεηαη ην πνιχ εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο 

ΝΑΙ   

7.1.6 Η δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη ζηελ 
ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ 

ΝΑΙ   

7.2 Κάζε παξηίδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα εηθνλνγξαθεκέλν, 
ην δπλαηφλ, ηηκνθαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ζε έληππε θαη 
ειεθηξνληθή κνξθή. Ο ηηκνθαηάινγνο ζα αλαλεψλεηαη ζε 

ΝΑΙ   
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πεξίπησζε έθδνζεο λένπ 

7.3 Να δνζεί έγγξαθε δέζκεπζε έθπησζεο (%) ζηνλ 
παξαπάλσ ηηκνθαηάινγν 

>=25   

8. Υξφλνο παξάδνζεο    

8.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ  (εκέξεο) <= 60   

8.2 Η ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ 
Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή 

ΝΑΙ   

9. πκπιεξσκαηηθνί Όξνη γηα πκθσλίεο Πιαίζην ΝΑΙ   

9.1 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πκθσλίαο 
Πιαίζην ηζρχζνπλ λέεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. εζληθνί 
λφκνη, θνηλνηηθέο νδεγίεο, θηι.), ηφηε ν Πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη θάδνπο κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηα νπνία λα ζπκκνξθψλνληαη κε απηέο. ε φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο πκθσλίαο Πιαίζην νη πξνο παξάδνζε θάδνη πξέπεη λα 
είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα Διιεληθή 
θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία 

ΝΑΙ   

9.2 ε πεξίπησζε πκθσλίαο Πιαίζην είλαη δπλαηή ε 
αληηθαηάζηαζε ησλ θάδσλ κε αληίζηνηρνπο ίδησλ ή 
θαιχηεξσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ίδηνπ 
θαηαζθεπαζηή κε ηνπο αξρηθά πξνζθεξφκελνπο, εθφζνλ 
ζπληξέρεη αληηθεηκεληθφο ιφγνο κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ 
θάδσλ (π.ρ. παχζε παξαγσγήο) 

ΝΑΙ   

 

  

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 

Όλνκα Δ.Σ.Π.: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΚΑΓΟ 360 LT ΠΛΑΣΙΚΟ 

Πεξηγξαθή: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ ΚΑΓΟ 360 LT 

 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ    

Οη απαληήζεηο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ λα 
είλαη αλαιπηηθέο θαη επεμεγεκαηηθέο (λα 

παξαπέκπνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο 
ησλ πξσηφηππσλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ φπνπ 

είλαη δπλαηφ). 

   

1.Γεληθέο Απαηηήζεηο    

1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο 

θαηλνχξγηνη, ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ 

ΝΑΙ   

1.2 Οη θάδνη λα είλαη θαηάιιεινη γηα αζθαιή 

θαη πγηεηλή απφζεζε νηθηαθψλ, εκπνξηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 

ΝΑΙ   

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ηε ζεηξά 

πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 840:2012 ζηε λεφηεξε 

έθδνζε ηνπο (ζπκκφξθσζε κε απαηηήζεηο 
δηαζηάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ/ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη 
κεζφδσλ δνθηκήο θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη 

πγηεηλήο). Να ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε 

ΝΑΙ   

16PROC003925965 2016-03-02



 33 

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη 

αλαθιέμεηο / ππξπνιήζεηο 

ΝΑΙ   

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο ηνπ θάδνπ ζην 
ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

ΝΑΙ   

1.6 Να ππνβιεζνχλ πξσηφηππα ηερληθά 
θπιιάδηα/prospectus (φρη θσηνηππίεο), ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα θαηά πξνηίκεζε ή ζηελ 

Αγγιηθή φπνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ησλ 
πξνζθεξφκελσλ θάδσλ, φπνπ λα θαίλνληαη ηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

ΝΑΙ   

2. Κάδνο    

2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα (lt) >= 324   

2.2 Να είλαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο θαη λα κελ 

θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο ή/θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα 
δέρνληαη ρσξίο θζνξά, ζθιεξφθνθα θαη νγθψδε 

απνξξίκκαηα 

ΝΑΙ   

2.3 Κπξίσο ψκα    

2.3.1. Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ππζκέλα) λα είλαη εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε 

παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε απηνχ 

ΝΑΙ   

2.3.2 Να έρεη κνξθή πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε 

κέγηζηε δπλαηήζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ 

αλαηξνπήο ηνπ, θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη 
εχθνιε εθθέλσζή ηνπ απφ ηα απνξξίκκαηα, 

κε νιίζζεζε, θαηά ηελ 
αλαηξνπή ηνπ απφ ηνπο κεραληζκνχο 

αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο 
ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ 

ΝΑΙ   

2.3.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ 

ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή 
εηζφδνπ λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ 

ΝΑΙ   

2.3.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην 

επάλσ κέξνο πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλν πεξηθεξεηαθά 

πιαίζην κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

ΝΑΙ   

2.3.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 
πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm (ζψκα) θαη 4 mm 
(ππζκέλαο). Να ππνβιεζεί βεβαίσζε 

θαηαζθεπαζηή γηα ηα πάρε, ηνλ ηχπν ησλ 

πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ θάδσλ θαη λα 
δεισζνχλ ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο ηδηφηεηεο 

ησλ πιηθψλ: φξην ζξαχζεο ζε εθειθπζκφ, 
ζθιεξφηεηα θαη αληνρή ζε δηάβξσζε 

ΝΑΙ   

2.3.6 Να έρεη ηζρπξφ/α ηνίρσκα/ηνηρψκαηα 

θαηάιιεια εληζρπκέλν/α θαηά ην κήθνο ηεο 
εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ 

ΝΑΙ   

2.3.7 Να εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε ηζρπξήο 

αληνρήο ηνπ θάδνπ ζε πγξά θαη νμέα 
απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

(παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε ππεξηψδε 

ΝΑΙ   
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αθηηλνβνιία (UV) θαη λα αλαθεξζεί ην πψο ν 

ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ θάδνπ παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα ειαζηηθήο παξακφξθσζεο 

2.3.8 Σν ζψκα λα είλαη θαηάιιεια εληζρπκέλν 

ζηηο γσλίεο γηα πξνζηαζία ηνπ θάδνπ απφ 
θξνχζεηο θαηά ηε ρξήζε ηνπ (φπσο πξνζηαζία 

απφ πξφζθξνπζε κε ηνπο κεραληζκνχο 
αλχςσζεο θαη αλαηξνπήο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πξνζηαζία 

απφ πξνζθξνχζεηο κε νρήκαηα) 

ΝΑΙ   

2.3.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ 

δέβξαο κήθνπο 40cm ζε θάζε γσλία 

πεξηκεηξηθά ηνπ θάδνπ (έηζη ψζηε λα είλαη 
νξαηφο ηε λχρηα) 

ΝΑΙ   

2.3.10 ηνλ ππζκέλα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα 
πξνβιέπεηαη νπή απνρέηεπζεο, δηακέηξνπ 

ηνπιάρηζηνλ Φ35 ρηιηνζηψλ, γηα ηελ άλεηε 

εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

2.3.11 Η νπή απνρέηεπζεο, φπνπ πξνζθέξεηαη, 

λα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν λα θέξεη 

πξφζζεην ειαζηηθφ δαθηχιην, ψζηε εχρξεζηα 
θαη κε απιή ζηξέςε λα αζθαιίδεη θαη 

ηαπηφρξνλα λα ζηεγαλνπνηεί ηνλ ππζκέλα, 
απνηξέπνληαο πγξά απνξξηκκάησλ λα 

δηαθεχγνπλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

ΝΑΙ   

2.3.12 Ιθαλφο αξηζκφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο 
ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή ρεηξηζκφ 

ηνπ θάδνπ. Δίλαη επηζπκεηφ λα είλαη δπλαηή ε 
αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε πεξίπησζε θζνξάο 

>= 2   

2.3.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ 

ζψκαηνο κε βαθή ηχπνπ RAL ζε ρξψκα πνπ ζα 
θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

ΝΑΙ   

2.3.14 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν 

ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ Α' 
χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

ΝΑΙ   

2.3.15 ηελ πξφζνςε λα είλαη δπλαηή ε 

ηνπνζέηεζε κελπκάησλ, ινγνηχπσλ θαη 
ζηνηρείσλ ηδηνθηεζίαο επαξθνχο εκβαδνχ 

ΝΑΙ   

2.3.16 Σνπνζέηεζε πάλσ ζηνλ θάδν 

απηνθφιιεηνπ PVC, ή αλάγιπθεο αλεμίηειεο 
εθηχπσζεο ή αλεμίηειεο ζεξκνεθηχπσζεο κε 

ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, εκεξνκελία θαηαζθεπήο, 
αχμνληα αξηζκφ θαηαζθεπήο, λφξκα πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ν θάδνο, σθέιηκν θνξηίν 
θάδνπ εθθξαζκέλν ζε kg, σθέιηκν φγθν 

εθθξαζκέλν ζε It θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

Αγνξαζηή (ζε ζπκθσλία κε ην ΔΝ 840) 

ΝΑΙ   

2.3.17 Να ππάξρεη ζηηβαξφο πνδνκνριφο θαηάιιειεο 

απφζηαζεο απφ ην έδαθνο γηα ην εχθνιν άλνηγκα ηνπ 

θαπαθηνχ κε ην πφδη ρσξίο ηελ παξεκβνιή ρεξηψλ (είηε 
ν θάδνο βξίζθεηαη πάλσ, είηε θάησ απφ ην πεδνδξφκην) 

ΟΥΙ   

2.3.18 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή (λα 
γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

ΝΑΙ   

2.4 χζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη αλαηξνπή κε 

αλπςσηηθφ κεραληζκφ ηχπνπ ρηέλαο. Δπηζπκεηή ε 

ΝΑΙ   
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χπαξμε θαη ζπζηήκαηνο ηχπνπ ρεηξνιαβήο 

2.5 Σξνρνί    

2.5.1 Αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο ειαζηηθφ 
δηακέηξνπ 200 mm 

ΝΑΙ   

2.5.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν 

θαζέλαο (kg) 

>= 100   

2.5.3 Ο άμνλαο έδξαζεο ησλ ηξνρψλ λα είλαη 

αλνμείδσηνο 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

2.6 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη θαηάιιειεο γηα 
κεραληθή απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ 
νρεκάησλ (θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

ΝΑΙ   

2.7 Να ππάξρνπλ πάλσ ζηνπο ηξνρνχο ζηνηρεία ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπο 

ΝΑΙ   

3. Καπάθη Κάδνπ    

3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ θαπάθη, κε κνλφ ή 

δηπιφ ηνίρσκα, θαηάιιεινπ πάρνπο πνπ ηνπ πξνζδίδεη 
αλζεθηηθφηεηα (λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

ΝΑΙ   

3.2 Διαθξά θχξησζε (ηνμνεηδήο λεπξψζεηο), ψζηε λα 

νιηζζαίλνπλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, θαζψο θαη γηα 
κεγαιχηεξε αληνρή 

ΝΑΙ   

3.3 Να είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο πνηφηεηαο 

πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 

ΝΑΙ   

3.4 Υεηξνιαβή γηα εχθνιν άλνηγκα >= 2   

3.5 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή 

αληνρή ζε πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ, ζε αθξαίεο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.) θαη ζε 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία (UV) θαη ην πψο ν ηξφπνο 

θαηαζθεπήο ηνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειαζηηθήο 
παξακφξθσζεο 

ΝΑΙ   

3.6 Η ζχλδεζή ηνπ κε ην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ 
πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ απφ 

κεραληθέο θαηαπνλήζεηο έζησ θαη εάλ απηφ παξακείλεη 
ηειείσο αλνηθηφ 

ΝΑΙ   

3.7 Να αλνίγεη πιήξσο ην θαπάθη, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεηαη ε εθθέλσζή ηνπ θάδνπ ζην 
απνξξηκκαηνθφξν φρεκα. Σν άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ 

θαπαθηνχ λα είλαη εχθνιν θαη απιφ, δίρσο λα απαηηείηαη 
άζθεζε κεγάιεο ζσκαηηθήο δχλακεο 

ΝΑΙ   

3.8 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ κεληεζέδσλ 

ζχλδεζεο ηνπ ζθέπαζηξνπ/ θαπαθηνχ κε ην θπξίσο 
ζψκα ηνπ θάδνπ 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

3.9 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη ηχπνπ RAL 

ζε ρξψκα πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ Αγνξαζηή 

ΝΑΙ   

3.10 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν ρξσκαηηζκφο 

πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ α' χιε, πξνηνχ απηή 

επεμεξγαζηεί 

ΝΑΙ   
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3.11 Δξκεηηθφ θιείζηκν, πξνο απνθπγή δηαξξνήο 

νζκψλ ζην πεξηβάιινλ θαη γηα πξνζηαζία ησλ 
ρεξηψλ, θαζψο θαη γηα λα κελ εηζέξρνληαη ηα λεξά 

ηεο βξνρήο ή ηξσθηηθά ή έληνκα 

ΝΑΙ   

3.12 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ 
επαλάγλσζηα ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ ηνπ θαη ην έηνο θαηαζθεπήο 

ΝΑΙ   

4. Πηζηνπνηεηηθά    

4.1 Να δνζνχλ ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά απφ 

αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ ηεο Διιάδαο ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζε επίζεκε 
κεηάθξαζε απηήο 

ΝΑΙ   

4.1.1 O θαηαζθεπαζηήο ησλ θάδσλ πξέπεη λα 
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν 

απηνχ θαη αλ ν ίδηνο δελ θαηαζθεπάδεη φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ θάδνπ, πξέπεη ν αληίζηνηρνο 
θαηαζθεπαζηήο ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ, φπσο ην 

κεηαιιηθφ ζψκα, ην θαπάθη θαη νη ηξνρνί, λα είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο θαη απηφο θαηά ISO 9001 ή 

ηζνδχλακν απηνχ 

ΝΑΙ   

4.1.2 Να αλαθεξζεί ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 
Γηαρείξηζεο πνπ ηεξεί θαη εθαξκφδεη ν θχξηνο 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ θάδνπ (ελδεηθηηθά κε 
πηζηνπνηεκέλν χζηεκα ή αλεπηπγκέλε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία εληφο ηνπ ISO 9001 ή ISO 14001 ή 

EMAS θηι.). Να δνζεί αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 
πηζηνπνίεζεο ή ζρεηηθφ ηεθκεξησηηθφ πιηθφ ζε 

πεξίπησζε κε πηζηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο 

ΝΑΙ   

4.1.3 Να δνζνχλ ηπρφλ επηπιένλ πηζηνπνηεηηθά 
ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ θάδσλ πέξα ησλ 

αλσηέξσ θαη ηεο πηζηνπνίεζεο EN840 

ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   

5. Βάξε    

5.1 Βάξνο θελνχ πιήξσο ζπγθξνηεκέλνπ θάδνπ (kg) <= 25   

5.2 Χθέιηκν θνξηίν θάδνπ (kg) >= 135   

6. Γείγκα    

6.1 Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ θαη λα 
αμηνινγεζνχλ πιεξέζηεξα φια ηα ιεηηνπξγηθά θαη 

ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο 
θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, πξέπεη, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηνλ Αγνξαζηή, εληφο 10 

εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο νη 

δηαγσληδφκελνη λα επηδείμνπλ δείγκα ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ θάδσλ 

ΝΑΙ   

7. Δγγχεζε - Σερληθή ππνζηήξημε/πληήξεζε    

7.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη 
εγγξάθσο φηη παξέρεη ηηο εμήο εγγπήζεηο (σο 

ρξφλνο έλαξμεο ησλ εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε 
εκεξνκελία νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο ησλ θάδσλ): 

ΝΑΙ   

7.1.1 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ πιήξε 
θάδν (ζε έηε) (ε εγγχεζε λα είλαη αλεμάξηεηε απφ 

ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε εξγνζηαζηαθή 

εγγχεζε θαη λα θαιχπηεη, ρσξίο θακία επηπιένλ 

>= 2   
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επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή 

επηδηφξζσζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο ή θζνξάο 
ζπκβεί, κε νθεηιφκελεο ζε θαθφ ρεηξηζκφ) 

7.1.2 ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο νη βιάβεο λα 

απνθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ Αγνξαζηή, ή εάλ 
απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε θεληξηθφ ζπλεξγείν ηνπ 

Πξνκεζεπηή. Όια ηα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ 
ηνλ Πξνκεζεπηή 

ΝΑΙ   

7.1.3 Δγγχεζε θαηαζθεπήο αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλεο 

δειψζεηο ή βεβαηψζεηο απφ βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο ή 
ηνλ Πξνκεζεπηή) θαη δηάξθεηα (ζε έηε) πνπ δεζκεχεηαη 

θαη αλαιακβάλεη ν Πξνκεζεπηήο ηελ πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ ζηνλ Αγνξαζηή (ππεχζπλε δήισζε απφ 
ηνλ Πξνκεζεπηή) 

>= 10   

7.1.4 Γηάζηεκα παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θάζε 
θνξά αληαιιαθηηθψλ (ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή) (ζε εκέξεο) 

<= 10   

7.1.5 Η αληαπφθξηζε ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο / 
απνθαηάζηαζεο θαη ε έληερλε απνθαηάζηαζή βιαβψλ 

λα γίλεηαη ην πνιχ εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εγγξαθή εηδνπνίεζε πεξί βιάβεο 

ΝΑΙ   

7.1.6 Η δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη 

πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν απηνχ θαη 
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά λα επηζπλαθζεί ην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ 

ΝΑΙ   

7.2 Κάζε παξηίδα ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα 
εηθνλνγξαθεκέλν, ην δπλαηφλ, ηηκνθαηάινγν 

αληαιιαθηηθψλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Ο 

ηηκνθαηάινγνο ζα αλαλεψλεηαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο 
λένπ 

ΝΑΙ   

7.3 Να δνζεί έγγξαθε δέζκεπζε έθπησζεο (%) ζηνλ 
παξαπάλσ ηηκνθαηάινγν 

>=25   

8. Υξφλνο παξάδνζεο    

8.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ (εκέξεο) <= 60   

8.2 Η ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ έδξα 
ηνπ Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηή 

ΝΑΙ   

9. πκπιεξσκαηηθνί Όξνη γηα πκθσλίεο Πιαίζην ΝΑΙ   

9.1 ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πκθσλίαο Πιαίζην ηζρχζνπλ λέεο λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο (π.ρ. εζληθνί λφκνη, θνηλνηηθέο νδεγίεο, θηι.), 
ηφηε ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη θάδνπο 

κε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε απηέο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πκθσλίαο Πιαίζην νη πξνο παξάδνζε θάδνη πξέπεη λα 

είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 
Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία 

ΝΑΙ   

9.2 ε πεξίπησζε πκθσλίαο Πιαίζην είλαη δπλαηή ε 
αληηθαηάζηαζε ησλ θάδσλ κε αληίζηνηρνπο ίδησλ ή 

θαιχηεξσλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ίδηνπ 

θαηαζθεπαζηή κε ηνπο αξρηθά πξνζθεξφκελνπο, 

ΝΑΙ   
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εθφζνλ ζπληξέρεη αληηθεηκεληθφο ιφγνο κε 

δηαζεζηκφηεηαο ησλ θάδσλ (π.ρ. παχζε παξαγσγήο) 
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ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΣΡΟΧΗΛΑΣΟΙ ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 1.100 ΛΙΣΡΩΝ & 360 ΛΙΣΡΩΝ» 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                        Θάιπκλνο …../..…/……… 

ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΧΝ 
Γ/ΝΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ  

 

ΘΔΚΑ: Ξξνκήζεηα «ΣΡΟΥΗΛΑΣΟΙ ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΚΑΓΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΓΗ 1.100 ΛΙΣΡΧΝ & 360 

ΛΙΣΡΧΝ» 
 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Σεο επηρείξεζεο ________________________, έδξα ____________________ 

Οδφο_________________________________,    Αξηζκφο ______________ ,  

Σειέθσλν _____________, FAX ____________________ 

 
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ – ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

 

Α/Α ΔΗΓΝΠ Κ.Κ ΞΝΠΝΡ. 

ΡΗΚΖ 
ΚΝΛΑΓΝΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΞΟΝΠΦΔΟΝΚΔΛΖ 

ΡΗΚΖ 

ΚΔΟΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ  

1 

ΣΡΟΧΗΛΑΣΟ 

(ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΟ) 

ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΑΔΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 1.100 

ΛΙΣΡΩΝ  

 ηεκ 50 200 

    

2 

ΣΡΟΧΗΛΑΣΟ (ΔΙΣΡΟΧΟ) 

ΠΛΑΣΙΚΟ ΚΑΔΟ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 360 ΛΙΣΡΩΝ  

ηεκ 40 60 

    

Πύλνιν   

Φ.Ξ.Α.16%   

Γεληθό Πύλνιν   

 

                                                  Κάλυμνος  …./…/……. 
                                                                               Ο  
     Προσφέρων 

 

 

   
Ο Αληηδήκαξρνο 

Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ 
Τπεξεζηψλ 

 
 

 

Ισάλλεο ΓΑΛΙΜΙΣΑΚΗ 
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