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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  

  
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων 

βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. 
Κάθε σύστημα θα αποτελείται από α) το συγκρότημα ανύψωσης και καταβίβασης του κάδου 

και β) δύο κάδους τροχήλατους πλαστικούς χωρητικότητας 2.500lt έκαστος. Ο ένας κάδος θα 
χρησιμοποιείται για οικιακά απορρίμματα και ο άλλος για ανακυκλώσιμα υλικά.    

Το συγκριμένο σύστημα παρέχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 
• Αντικαθιστά συνολικά έξι επίγειους συμβατικούς κάδους χωρητικότητας 1100lt 

μειώνοντας την επιφάνεια κατάληψης των Κ.Χ. από κάδους. 
• Είναι συμβατό με τους μηχανισμούς ανύψωσης των απορριμματοφόρων οχημάτων του 

Δήμου. 
• Μειώνει την συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων μειώνοντας έτσι την 

κατανάλωση καυσίμων και τις δαπάνες συντήρησης των απορριμματοφόρων 
οχημάτων.    

• Βελτιώνει την αισθητική εικόνα του χώρου απαλλάσσοντας τον από τους επίγειους (και 
συχνά ξεχειλισμένους κάδους) συμβατικούς κάδους, τις οσμές, τα τρωκτικά και τα 
έντομα. 

• Βελτιώνει γενικά τις συνθήκες δημόσια υγείας και την ποιότητα ζωής των περιοίκων.    
 

Τα συστήματα των βυθιζόμενων κάδων θα εγκατασταθούν σε χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος 
και συγκεκριμένα σε κεντρικά σημεία τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, 
έντονη εμπορική δραστηριότητα, έχουν μεγάλο αριθμό καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.  
Στους χώρους τούς οποίους θα υποδείξει ο Δήμος για την τοποθέτηση των συστημάτων των 
κάδων, δεν πρέπει να διέρχονται υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και δίκτυα 
επικοινωνιών.   
 
Λόγω του μεγάλου μεγέθους και βάρους των κάδων και για διευκόλυνση της αποκομιδής από το 
προσωπικό του Δήμου, οι επιλεχθείσες θέσεις θα είναι τέτοιες ώστε να υπάρχει ανεμπόδιστη 
πρόσβαση του απορριμματοφόρου στο σύστημα των κάδων και να είναι άμεσα προσβάσιμος ο 
κάδος για ανάρτηση στον μηχανισμό ανύψωσης του οχήματος.   

 
Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Ν.4412/2016, Αρ.86, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 
προσφορά (δηλ. βάσει της τιμής). 
 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε  έξι (6) μήνες από της υπογραφής της. 
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Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας με C.P.V. 44613700-7, ανέρχεται στο ποσόν των 
€60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι €74.400,00, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 20.7135.0031 
του προϋπολογισμού του Δήμου και συγκεκριμένα με το ποσό των €60.000,00 για το έτος 2019 και 
με το ποσό των €14.400,00 για το έτος 2020. 
 

Άλιμος, Απρίλιος 2019 
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