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Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της Προμήθειας 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων βυθιζόμενων 
κάδων απορριμμάτων σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 3ο: Τεχνικές Προδιαγραφές 
Κάθε σύστημα θα αποτελείται από α) το συγκρότημα ανύψωσης και καταβίβασης των κάδων και β) 
δύο κάδους τροχήλατους πλαστικούς καθαρής χωρητικότητας 2.500lt έκαστος. Ο ένας κάδος θα 
χρησιμοποιείται για οικιακά απορρίμματα και ο άλλος για ανακυκλώσιμα υλικά.    
Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) 
θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα με ποινή αποκλεισμού, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν 
προτίμηση ή επιθυμία. Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης, το σύστημα βύθισης-ανύψωσης και όλη η 
κατασκευή του υπό προμήθεια συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, 
αναγνωρισμένων κατασκευαστών και με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. Οι διαστάσεις του 
συστήματος θα είναι οι μικρότερες δυνατές.  

3.1. Συγκρότημα ανύψωσης και καταβίβασης των κάδων 
Θα αποτελείται από το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης (περίβλημα), το πλαίσιο ανύψωσης - 
καταβίβασης, το δάπεδο κάλυψης, τις επίγειες χοάνες (απορριμματοδέκτες), το σύστημα 
ανύψωσης-καταβίβασης και το σύστημα χειρισμού της εγκατάστασης.   
 
3.1.1. Το εξωτερικό πλαίσιο (περίβλημα) θα έχει ορθογωνικό σχήμα και τοποθετηθεί εντός 
σκάμματος στο έδαφος. Θα είναι κατασκευασμένο από συγκολλημένα ελάσματα γαλβανιζέ χάλυβα 
πάχους 4mm min. Οι συγκολλήσεις θα είναι άριστης ποιότητας (κατά EN ISO 3834) και θα 
εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα του εσωτερικού του περιβλήματος. Εντός του περιβλήματος 
θα τοποθετηθεί το κυρίως σύστημα των κάδων. Το διάκενο περιμετρικά του πλαισίου θα πληρωθεί 
με άμμο.  Το εξωτ. πλαίσιο θα εδράζεται κατ’ ευθείαν στο έδαφος και θα στερεωθεί με κατάλληλο 
και ασφαλή τρόπο ανάλογα με την κλίση του δαπέδου του χώρου που θα τοποθετηθεί. Για την όλη 
κατασκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα η άλλο παρεμφερές υλικό. Το δάπεδο θα πρέπει να 
είναι  οριζόντιο (ανοχή ±5%) και θα μπορεί να δέχεται φόρτιση 400kg/m2 min. 
 
3.1.2. Το πλαίσιο ανύψωσης – καταβίβασης των κάδων θα είναι στιβαρής κατασκευής ικανό να 
αντέχει το βάρος και των δύο κάδων για πλήρες φορτίο, κατασκευασμένο από συγκολλημένους 
χαλύβδινους κοιλοδοκούς, ασταρωμένους και βαμμένους με δύο στρώσεις. Επί του πλαισίου 
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συγκολλάται το δάπεδο κάλυψης κατασκευασμένο χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο εν ψυχρώ 
πάχους 4mm min. Το δάπεδο κάλυψης στην κλειστή θέση θα εφαρμόζει απόλυτα πάνω στο 
εξωτερικό πλαίσιο στήριξης (περίβλημα). Η κάτω επιφάνεια θα φέρει ενισχυτικές νευρώσεις ικανές 
να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των ενδεχομένων καταπτώσεων. Θα φέρει περιμετρικά 
ελαστικό παρέμβυσμα ικανού πάχους ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα του 
εσωτερικού της κατασκευής και να μην επιτρέπεται έτσι η διείσδυση νερού, ιδιαίτερα όταν βρέχει 
και η έκλυση οσμών.       
Το κάθε σύστημα θα φέρει δυο επίγειους απορριμματοδέκτες (χοάνες), ένα για κάθε κάδο. Οι 
επίγειοι δέκτες/χοάνες θα είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα κυλινδρικού σχήματος με 
καλαίσθητη εμφάνιση. Θα έχουν ύψος 0,90-1,20m περίπου και θα φέρουν στόμιο διαμέτρου 60-
70cm κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου από το ίδιο υλικό, το οποίο θα εφαρμόζει απόλυτα επί της 
χοάνης ώστε να αποτρέπει την εισροή νερού της βροχής και την έκλυση οσμών. Το σκέπαστρο 
επίσης θα έχει ευχερή και εύκολο τρόπο ανοίγματος και θα ανοίγει με ποδοπεντάλ.  
 

3.1.3. Το σύστημα ανύψωσης - καταβίβασης των κάδων θα είναι οπωσδήποτε ηλεκτροϋδραυλικού 
τύπου. Όλες οι λειτουργίες του θα ελέγχονται μέσω καταλλήλων βαλβίδων. Θα αποτελείται από 
ηλεκτροκινητήρα, οποίος θα κινεί αντλία ελαίου, η οποία με την σειρά της θα παρέχει ισχύ σε 
υδραυλικά βάκτρα για την κίνηση του πλαισίου ανύψωσης καταβίβασης με την βοήθεια ψαλιδωτής 
διάταξης για την ομοιόμορφη και ισομερή κατανομή της φόρτισης του μηχανισμού ανύψωσης.      
Το υδραυλικό κύκλωμα θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά μέρη: 

• αντλία ελαίου κατάλληλης ισχύος,  

• βαλβίδες ελέγχου διεύθυνσης ροής για τον χειρισμό του συστήματος, 

• ανακουφιστικές βαλβίδες ασφαλείας σε περίπτωση υπερφόρτωσης των κάδων,  

• υδραυλικά βάκτρα (2 τουλάχιστον) 

• δεξαμενή ελαίου επαρκούς χωρητικότητας (τουλάχιστον 3 φορές την μέγιστη παροχή της 

αντλίας σε lt/min). 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι μονοφασικός επαρκούς ισχύος ώστε να υπερκαλύπτει κατά 30% 
τουλάχιστον τις απαιτήσεις λειτουργίας της κατασκευής.  

Όλα τα υδραυλικά βάκτρα θα φέρουν βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την κατάβαση των 
μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης. Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους 
απαραίτητους περιορισμούς σε ότι αφορά τα μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας, να καθίσταται αδύνατο για τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία 
που θα ήταν επικίνδυνη. Θα υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης 
και κατάβασης του συστήματος.  
 
Διατάξεις ασφαλείας. Το σύστημα θα φέρει τις παρακάτω διατάξεις ασφαλείας:  

✓ Βαλβίδες επιστροφής στα υδραυλικά βάκτρα θα φέρουν που θα επιτρέπουν την καταβίβαση 
τού μηχανισμού σε περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήματος. 

✓ Διάταξη προστασίας του συστήματος από υπερφόρτιση 
✓ Διάταξη άμεσης διακοπής λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση κινδύνου.     
✓ Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του συστήματος. 
✓ Βαλβίδα ασφαλείας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των 

βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου. 
✓ Χειροκίνητη διάταξη αναβίβασης-καταβίβασης του συστήματος.  

 
3.1.4. Σύστημα χειρισμού  
Το σύστημα χειρισμού του συστήματος θα ευρίσκεται δίπλα στην εγκατάσταση. Θα έτσι 
κατασκευασμένο είναι σε θέση μη προσβάσιμη σε τρίτους. Θα είναι πλήρως στεγανό και θα 
διαθέτει διάταξη χειροκίνητης λειτουργίας.    
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3.2. Κάδοι απορριμμάτων 
Οι υπό προμήθεια κάδοι θα είναι καθαρής χωρητικότητος 2.500lt περίπου, πρόσφατης κατασκευής 
(έτους 2018 ή νεώτεροι). Οι κάδοι πρέπει να είναι τροχήλατοι και κατάλληλοι για να δεχθούν με 
ασφαλή και υγιεινό τρόπο οικιακά και ανακυλώσιμα απορρίμματα. Πρέπει να ακολουθούν τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σχήματος, ποιότητας και αντοχής. 
Πρέπει δε υποχρεωτικά να είναι συμβατοί για οπίσθια ανάρτηση, ανύψωση, και εκκένωση τους 
από τους υδραυλικούς μηχανισμούς των απορριμματοφόρων που διαθέτει ο Δήμος.  
Το υλικό κατασκευής θα είναι σκληρό πολυαιθυλένιο 8mm min και ο τρόπος κατασκευής, έγχυση 
υλικού υπό πίεση στο καλούπι (injection). Στο κυρίως σώμα πρέπει να υπάρχουν σταθερές και 
ισχυρές υποδοχές κατάλληλες για την ανάρτησή, ανύψωση και εκκένωσή τους. Επίσης πρέπει να 
φέρουν τις απαραίτητες σε αριθμό και μέγεθος χειρολαβές για εύκολη και ασφαλή χρήση. To 
καθαρό βάρος τους δεν θα υπερβαίνει τα 150kg. 
Το σώμα πρέπει να φέρει ειδικές ενισχυτικές νευρώσεις για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια. Οι 
κάδοι πρέπει να φέρουν τέσσερις (4) τροχούς με σύστημα πέδησης για ασφαλή ακινητοποίησή 
τους.  
Οι κάδοι θα φέρουν (4) τροχούς δυνατότητας περιστροφής 360 με ελαστικό επίσωτρο ποιότητας 

και αντοχής στην φόρτιση. Θα εδράζονται στις τέσσερις ειδικές βάσεις πού φέρει το σώμα του 
κάδου, η κύλιση και περιστροφή δε πρέπει να είναι αθόρυβη. 
 
      
Άρθρο 4ο: Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 
Οι τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων φορέων θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα 
ακόλουθα: 

➢ Πλήρη στοιχεία του κατασκευαστού των επί μέρους μερών της κατασκευής από τα οποία 
θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών. (διαστάσεις, βάρος κατασκευής καθαρό και 
μικτό, τύπος και προδιαγραφές ηλεκτροϋδραυλικού συστήματος, τύπος και επιδόσεις 
ηλεκτροκινητήρα και αντλίας, τύπος, διαστάσεις, ποιότητα και καθαρή χωρητικότητα 
κάδων, σύστημα ελέγχου λειτουργίας, διατάξεις ασφαλείας κλπ).   

➢ Στοιχεία της ηλεκτρικής παροχής που απαιτείται για την τροφοδοσία του συστήματος.   

➢ Πλήρη τεχνικά φυλλάδια σε ελληνική/αγγλική γλώσσα για το προσφερόμενο είδος. 

➢ Αναλυτικό τεχνικό σχέδιο του του συγκροτήματος ανύψωσης και καταβίβασης των κάδων.  

➢ Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων 
μεταλλικών κατασκευαστικών στοιχείων (χαλυβδοελασμάτων κλπ). 

➢ Πιστοποίηση κατά ΕΝ ISO 3834-2 του κατασκευαστού του συστήματος και Υπεύθυνη 
Δήλωση αυτού ότι, στην προσφερόμενη κατασκευή εφαρμόσθηκε η διαδικασία 
συγκόλλησης βάσει του ΕΝ ISO 3834-2.  

➢ Κατάλογο εργαλείων συντήρησης και κατάλογο βασικών ανταλλακτικών που θα 
συνοδεύουν το σύστημα. 

➢ Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα (επικυρωμένο και μεταφρασμένο επίσημα αν είναι 
από φορέα του εξωτερικού), σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε 
στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10), και σήμανση κατά CE.  

➢ Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστού, για παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη 
τουλάχιστον. 

➢ Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος φορέα για παροχή τεχνικής υποστήριξης (service) 
για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. 

➢ Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης του συστήματος στα ελληνικά. 

➢ Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος φορέα, ότι: 

I. έλαβε γνώση των χώρων εγκατάστασης, τους οποίους θα υποδείξει η υπηρεσία και 
ότι, αναλαμβάνει να εγκαταστήσει τα εν λόγω συστήματα κάδων στους χώρους 
αυτούς έτοιμα προς ασφαλή λειτουργία. 
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II. έλαβε γνώση των τύπων των απορριμματοφόρων οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος, 
και δηλώνει υπεύθυνα ότι, οι κάδοι απορριμμάτων του συστήματος είναι απόλυτα 
συμβατοί με τον μηχανισμό ανύψωσης κάδων των απορριμματοφόρων αναφορικά 
με το μέγεθός και το μέγιστο βάρος λειτουργίας τους.   

III. Το συγκρότημα κινητήρα-αντλίας έχει ισχύ επαρκή ώστε το σύστημα να λειτουργεί 
με ασφάλεια υπό πλήρες φορτίο προσαυξημένο κατά 30% τουλάχιστον.   

➢ Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος φορέα ότι, αναλαμβάνει την υποχρέωση επίδειξης 
του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το χειρίζεται αποκλειστικά με 
δική του ευθύνη και δαπάνη. 

 

 
Άλιμος, Απρίλιος 2019 
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