
[1] 

 

 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΖΚΑΘΗΑ 
ΓΖΚΟ ΖΡΧΗΘΖ ΠΟΙΖ ΛΑΟΤΑ 

 

 

 
ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΚΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΛ ΘΑΓΧΛ ΠΡΟΧΡΗΛΖ 

ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ ΑΣΗΘΧΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ 
 

ΚΔΙΔΣΖ  

  >   ΔΘΘΔΖ ΘΟΠΗΚΟΣΖΣΑ 
 
>   ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 
>   ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 
>   ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟ 
 
>   ΤΠΟΓΔΗΓΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
>   ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ (ΦΤΙΙΟ ΤΚΚΟΡΦΧΖ) 
 
 
 

  
  
  

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ:   181.000,00€ 

 

ΑΡ. ΚΔΙΔΣΖ:    9 / 2015  

ΛΑΟΤΑ 
ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2015 



[2] 

 

 

 

 

Αρ. μελέηης :  9/ 2015 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΤΣΖΚΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΛ ΘΑΓΧΛ 
ΠΡΟΧΡΗΛΖ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ 
ΑΣΗΘΧΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ 
 
ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 181.000,00 € 

ΛΟΚΟ ΖΚΑΘΗΑ 

ΓΖΚΟ ΖΡΧΗΘΖ ΠΟΙΖ ΛΑΟΤΑ 

 
 

 
 

ΔΘΘΔΖ ΘΟΠΗΚΟΣΖΣΑ 
 
 
ην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ αζηηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο βηψζηκεο 
δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο πφιεο ε 
αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ ππνγεηoπνίεζεο θάδσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ 
απνηειεί βαζηθφ ζθνπφ ηνπ Γήκνπ. Έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζε ππέξγεηνπο θάδνπο ηνπνζεηεκέλνπο παξαπιεχξσο ηνπ 
πεδνδξνκίνπ, είλαη ε έθζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε θνηλή ζέα θαη παξάιιεια ε δπζνζκία ζηα 
ζεκεία πνπ ππάξρεη ππέξγεηνο θάδνο. 
 
Η εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππφγεησλ θάδσλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία 
θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηα αθφινπζα νθέιε λα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θαη 
φρη πεξηνξηζηηθά: 
 

1. Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηεο εηθφλαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. 
2. Βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο φπνπ εγθαζίζηαηαη ν θάδνο. 
3. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ πφιε. 
4. Πεξηζζφηεξν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ιεηηνπξγηθά απνηειεζκαηηθφ. Οπζηαζηηθά 

πξνζθέξεη πεξηβάιινλ θαζαξφ θαη επράξηζην. 
5. Πεξηνξηζκφο ηεο κφιπλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα αθνχ ειαρηζηνπνηνχλ αηζζεηά ηελ 

δηαξξνή πγξψλ. 
6. Γελ ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ηα απνξξίκκαηα. Γελ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα 

απνξξηκκάησλ.  
7. Γελ ππάξρεη επαθή κε ηα απνξξίκκαηα αλζξψπσλ θαη δψσλ. 
8. Πεξηνξηζκφο ζηελ κεηάδνζε αζζελεηψλ αθνχ δελ ππάξρεη πξφζβαζε ζε ηξσθηηθά θαη 

έληνκα. 
9. Διαρηζηνπνίεζε ηεο φριεζεο πνπ πξνθαιείηαη ηφζν ζην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ φζν θαη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ δεκνηψλ. 
10. Μεγαιχηεξε απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ιηγφηεξν ζπρλή 

απνθνκηδή κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ην θφζηνο απνθνκηδήο. 
11. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ. 
 

Ο Γήκνο Νάνπζαο έρεη επηιέμεη ζεκεία ρσξνζέηεζεο ησλ ππφγεησλ θάδσλ ιακβάλνληαο ππφςε 
ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
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1. Σελ ηνπξηζηηθή θαη ηζηνξηθή αμία ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ νη παξερφκελεο 
ππεξεζίεο θαη ε αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο. 

2. Σελ ππνβαζκηζκέλε πνηφηεηα πεξηβάιινληνο κηαο πεξηνρήο, ψζηε λα μεθηλήζεη ε 
αλαβάζκηζε ηεο. 

3. Σελ δπλαηφηεηα δηέιεπζεο απνξξηκκαηνθφξνπ απφ ηελ πεξηνρή, ψζηε λα κπνξεί λα 
δηέιζεη απφ ηελ νδφ πνπ ρσξνζεηήζεθε ν θάδνο. 

4. Σελ κε χπαξμε δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, ψζηε αλ δελ απνθεπρζνχλ νη κεηαηνπίζεηο ηνπο 
ηνπιάρηζηνλ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ.  

5. Σελ ζπρλή δηέιεπζε πεδψλ θαη θπξίσο κηθξψλ παηδηψλ. 
 
Η ρσξνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ ππφγεησλ θάδσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ έρεη 
ζρεδηαζηεί ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Νάνπζαο. 
 
Με απηά ηα ζπζηήκαηα ζα δηαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ ελψ ηαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Γήκνπ 
ηεο πνηνηηθήο βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ 
θαηνίθσλ ηεο πφιεο. 
 
Σα ππφγεηα ζπζηήκαηα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ζα 
κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ εζσηεξηθά πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θάδνπο, αξθεί ε ζπλνιηθή 
ρσξεηηθφηεηα ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3κ3. Θα ππάξρεη, φπνπ απηφ είλαη 
εθηθηφ, ε πξφβιεςε ρψξνπ ψζηε ζην κέιινλ λα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη επηπιένλ 
ζπζηήκαηα θάδσλ γηα ηε ζπιινγή θαη άιισλ πιηθψλ (γπαιί, νξγαληθά θιπ). Αθνινπζνχλ πίλαθεο 
κε ηα βαζηθά ζεκεία πνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ηα ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηα ππφγεησλ 
θάδσλ. Όκσο δελ απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε ηνπ παξαθάησ ζρεδίνπ αλάινγα κε ηηο ηερληθέο 
απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ ππνγείσλ θάδσλ  δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 
θακία εξγαζία θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ 
πξνκεζεπηή.  
 

ην παξάξηεκα ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ζην ηέινο ηνπ εγγξάθνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ςεθηαθνί 
ράξηεο κε ηηο νξηζηηθέο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ησλ ππφγεησλ θάδσλ. 
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ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηελ εγθαηάζηαζε απφ ηνλ αλάδνρν ζπζηήκαηνο 
ππφγεησλ θάδσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ 
πιήξσο ζηεγαλφ θάδν ππφγεηαο ηνπνζέηεζεο εληφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θξεαηίνπ, 
πιαηθφξκα πεδνδξνκίνπ κε πλεπκαηηθφ άλνηγκα, πιαηθφξκα αζθαιείαο ε νπνία «θιίλεη» ην 
θξεάηην θαηά ηελ δηαδηθαζία απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ, πχξγν ηξνθνδνζίαο ηνπ θάδνπ κε 
απνξξίκκαηα ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη επί ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη επί ηεο πιαηθφξκαο. Η πιαηθφξκα 
αζθαιείαο ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε πδξαπιηθφ ζχζηεκα αλχςσζεο θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 
απνθνκηδήο ζα αλπςψλεη ηνπο θάδνπο ψζηε λα κπνξεί ην πξνζσπηθφ λα ηνπο ηνπνζεηήζεη ζην 
φρεκα ηεο απνθνκηδήο. Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα ηεο πιαηθφξκαο ζα ζπλδέεηαη κε εηδηθφ ζχζηεκα 
ην νπνίν ζα θέξεη ην φρεκα απνθνκηδήο θαη ζα παίξλεη θίλεζε. Η πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο  πνπ ζα θέξεη ην φρεκα απνθνκηδήο θαη ζα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θίλεζε ηεο 
πδξαπιηθήο πιαηθφξκαο, είλαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Η ρσξεηηθφηεηα θάζε ζπζηήκαηνο ππφγεηνπ θάδνπ ζα είλαη πεξίπνπ 
3 m3 θαη ζπλνιηθά κε ηελ παξνχζα ζα γίλεη πξνκήζεηα 16 ζπζηεκάησλ ππφγεησλ θάδσλ. Σν 
ζχζηεκα ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε εηδηθφ ζχζηεκα ηειεκεηξίαο πνπ ζα 
ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζηάζκε ησλ ζθνππηδηψλ ηνπ θάδνπ. 
 
θνπφο απηνχ ηνπ ελαιιαθηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο αζηηθψλ 
απνξξηκκάησλ είλαη αθ’ ελφο ε πγηεηλή απνζήθεπζε ηνπο, αξρηθά ζε ζεκεία ηεο πφιεο πνπ απηφ 
θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ θαη αθ’ εηέξνπ ε αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 
ζε ζεκεία κε ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά. 
Σα ζεκεία πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ππφγεηνη θάδνη ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία 
ηνπ Γήκνπ θαη ζα δνζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα απφ ηνλ αλάδνρν ζηα πθηζηάκελα ππφγεηα δίθηπα ησλ 
νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο (ΓΔΤΑΝ, ΓΔΗ, Γήκνο Νάνπζαο, ΟΣΔ θιπ). 
Σα απνξξίκκαηα απφ ηνπο ππφγεηνπο θάδνπο ζα ζπιιέγνληαη κεηά απφ αλάθιεζε ηεο 
πιαηθφξκαο πεδνδξνκίνπ κε αλχςσζε ηνπ θάδνπ απφ ην πξναλαθεξζέλ πδξαπιηθφ ζχζηεκα, 
κηθξνχ ζρεηηθά βάξνπο ψζηε λα κελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην σθέιηκν θνξηίν ηνπ 
απνξξηκκαηνθφξνπ ζην νπνίν πξνζαξηάηαη. 
 
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε δεκφζην  αλνηθηφ ειεθηξνληθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε 
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 
ε φζα εδάθηα αλαθέξεηαη ε ιέμε πεξίπνπ απηφ ζα λνείηαη απφθιηζε ±15%. 
 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 181.000,00 € ζπκπεξηιακβαλφκελνπ 
θαη ηνπ ΦΠΑ. 
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[6] 

 

 

 

 

Αρ. μελέηης :  9/ 2015 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΤΣΖΚΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΛ ΘΑΓΧΛ 
ΠΡΟΧΡΗΛΖ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ 
ΑΣΗΘΧΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ 
 
ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 181.000,00 € 

 
 

ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

1. ΓΔΛΗΘΑ 
Οη ππφγεηνη θάδνη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο θξεαηίνπ 
απφ ζθπξφδεκα. Δληφο ηνπ θξεαηίνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ πιαζηηθνί θάδνη, ζπλνιηθήο 
ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 3 m3, νη νπνίνη ζα έρνπλ δηαζηάζεηο θαη δηακνξθψζεηο ηέηνηεο, ψζηε λα 
κπνξεί λα γίλεη ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηα πθηζηάκελα απνξξηκκαηνθφξα νπίζζηαο 
θφξησζεο ηνπ Γήκνπ. Σν ππφγεην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα θαιχπηεηαη απφ πιαηθφξκα 
πεδνδξνκίνπ ζην θέληξν ηεο νπνίαο ζα πξνζαξκφδεηαη ν πχξγνο ηξνθνδνζίαο απνξξηκκάησλ. 
Δπίζεο, εληφο ηνπ θξεαηίνπ ζα ππάξρεη πιαηθφξκα αζθαιείαο ε νπνία «θιίλεη» ην θξεάηην θαηά 
ηελ δηαδηθαζία απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν 
θαη ησλ δηεξρφκελσλ θαηά ηελ απνθνκηδή.   
 
Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζηεγαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  
 
Όια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία δελ πξνδηαγξάθνληαη αλαιπηηθά αθνινχζσο, ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά αλζεθηηθά ζην έληνλα δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πφιεο (έληνλε 
πγξαζία, αικχξα θιπ) θαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 
 
 

2. ΤΣΖΚΑ ΤΠΟΓΔΗΧΛ ΘΑΓΧΛ ΠΡΟΧΡΗΛΖ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ ΑΣΗΘΧΛ 
ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ 

 
2.1. ΦΡΔΑΣΗΟ  
 

Ο ππφγεηνο θάδνο απνξξηκκάησλ ζα ηνπνζεηεζεί εληφο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θαη πιήξσο 
ζηεγαλνχ θξεαηίνπ. Σν θξεάηην ζα είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν απφ  νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε 
θαηάιιειεο πξνζκίμεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηεγαλφηεηαο θαη ζε δηαζηάζεηο θαηάιιειεο γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θάδνπ θαη ηεο πιαηθφξκαο αζθαιείαο. Σν πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ζα είλαη 
ηθαλφ ψζηε λα παξέρεηαη ε απαηηνχκελε αληνρή ζηελ πίεζε ηνπ εδάθνπο ή ηνπ πδξνθφξνπ 
νξίδνληα φπνπ πθίζηαηαη, θαη λα απνηξέπεηαη ε εηζξνή ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο απηνχ 
θαζψο θαη ε δηαξξνή ηπρφλ πγξψλ θαη ζηξαγγηζκάησλ ζην ππέδαθνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο ζηεγαλφηεηαο ηνπ ππφγεηνπ θξεαηίνπ απφ ζθπξφδεκα είλαη 
επηβεβιεκέλε ε ζθπξνδέηεζε ηνπ ζε κία θάζε (κνλνκπιφθ) ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη ελψζεηο 
πνπ απνηεινχλ θαη ζεκεία αζηνρίαο ζ’ φηη αθνξά ηελ ζηεγαλφηεηα. Η ζθπξνδέηεζε δειαδή ησλ 
θξεαηίσλ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ κέζνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζθπξνδέηεζε 
ζε θνιπκβεηηθέο δεμακελέο. 
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Σν θξεάηην πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ εχθνιν θαζαξηζκφ ηνπ 
εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη ηελ άληιεζε πγξψλ πνπ ηπρφλ εηζέιζνπλ εληφο ηνπ. 
 
Γηα ηελ εχθνιε θαη απξφζθνπηε εγθαηάζηαζε ηνπ θξεαηίνπ, ην πξνθαηαζθεπαζκέλν θξεάηην ζα 
πξέπεη λα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε θαη λα έρεη θαηάιιειεο δηαηάμεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε 
ελαπφζεζή ηνπ θαη πξνζαξκνγή εληφο ηεο πξνδηακνξθσκέλεο ηάθξνπ. Δπηπιένλ, θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε, ν ππζκέλαο ηεο ηάθξνπ ζα πξέπεη λα έρεη επαξθή ζεκειίσζε (κπεηφλ 
θαζαξηφηεηαο ή φηη άιιν πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο), κε ηξφπν ψζηε λα κε 
παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα θαζίδεζεο ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ θαη ζπλεπψο ηεο 
ζπλνιηθήο εγθαηάζηαζεο. 
 
Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θξεαηίνπ, ν ππζκέλαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια 
«αιθαδηαζκέλνο» κε ηελ επηθάλεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. ε θακηά πεξίπησζε δελ ζα 
δεκηνπξγνχληαη πξνεμνρέο ή εμνγθψκαηα, πνπ κπνξεί λα παξεκπνδίδνπλ, λα απνηξέπνπλ ή λα 
είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ νκαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ γχξσ ή πάλσ απφ ηελ πιαηθφξκα ηνπ 
θξεαηίνπ. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια θαλάιηα απνζηξάγγηζεο κέζσ ησλ νπνίσλ 
ζα κπνξεί λα δηαθχγεη ην λεξφ ηεο βξνρήο ρσξίο λα παξνπζηάδεηαη πξφβιεκα εηζξνψλ εληφο ηνπ 
θξεαηίνπ θαη ηνπ θάδνπ. 
  
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θξεαηίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν φιεο νη απαξαίηεηεο 
εξγαζίεο εθζθαθήο, δηακφξθσζεο, θαηαζθεπήο δαπέδνπ απφζεζεο ηνπ θξεαηίνπ κε ηξφπν ψζηε 
λα είλαη πιήξσο εμαζθαιηζκέλε ε ηφζν ε νξηδφληηα ζέζε ηνπ θξεαηίνπ φζν θαη ε απνθπγή 
θαζηδήζεσλ, επίρσζεο θιπ. Αλ θαηά ηελ εθζθαθή δηαπηζησζνχλ ραιαξά εδάθε ν αλάδνρνο έρεη 
ηελ ππνρξέσζε ζπκπχθλσζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπο. 
 
ρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θξεαηίνπ θαη ηελ δηαζθάιηζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζα δνζνχλ απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ζηνλ θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πιήξε ζηνηρεία θαη 
ζρέδηα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φια ηα παξαπάλσ. 
 

2.2. ΘΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ 
 

Οη θάδνη απνξξηκκάησλ πνπ ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ θξεαηίνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 
πιηθφ αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη επαξθψο εχθακπην ψζηε λα αληέρεη ηηο ρηππήκαηα θαη 
πξνζθξνχζεηο. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ πιηθφ, ζπλνιηθήο 
ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 3 m3 θαη θαζαξνχ βάξνπο έσο 150 kg. Οη δηαζηάζεηο ηνπο φπσο 
αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ 
απφ ηα πθηζηάκελα απνξξηκκαηνθφξα νπίζζηαο θφξησζεο ηχπνπ πξέζαο ηνπ Γήκνπ. Η 
εθθέλσζε ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ αλαηξνπή ηνπ κέζα ζηε 
ρνάλε νπίζζηαο θφξησζεο ελφο ζπκβαηηθνχ απνξξηκκαηνθφξνπ νρήκαηνο (ηχπνπ πξέζαο) ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνπο πιεπξηθνχο βξαρίνλεο DIN θιαζζηθνχ ηχπνπ αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ. 
 

ε θάζε πεξίπησζε ν θάδνο ζα πξέπεη λα έρεη απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα αληνρήο ζε θνξηία 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ΔΝ 13071-1:2008 θαη ΔΝ 13071-2:2008. 
 
Γηα θάζε 16 ζπζηήκαηα ππφγεηαο ηνπνζέηεζεο θάδσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο αζηηθψλ 
απνξξηκκάησλ ζα παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία θαη έλα εθεδξηθφο πιαζηηθφο θάδνο φκνηνο κε 
απηνχο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη απηνί νη «εθεδξηθνί» πιαζηηθνί θάδνη δελ 
ηηκνινγνχληαη ρσξηζηά, αιιά ππάξρεη ε αμία ηνπο αλνηγκέλε ζηελ ηηκή ησλ ζπζηεκάησλ 
ππφγεησλ θάδσλ. 
 

2.3.  ΠΙΑΣΦΟΡΚΑ ΑΦΑΙΔΗΑ 
 
Γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ αιιά θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απνθνκηδήο θαηά ηελ δηαδηθαζία 
αλχςσζεο θαη εθθφξησζεο ηνπ θάδνπ, ν εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ ππφγεηνπ πξνζηαηεπηηθνχ 
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θξεαηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε κηα κεηαθηλνχκελε πιαηθφξκα, ε νπνία ζα 
βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ θάδν ή ζηα πιάγηα ηνπ φηαλ απηφο είλαη βπζηζκέλνο εληφο ηνπ 
θξεαηίνπ. Καηά ηελ αλχςσζε ηνπ θάδνπ ε ελ ιφγσ πιαηθφξκα ζα κεηαθηλείηαη πξνο ηα πάλσ 
ψζηε λα θαιχπηεη κε αζθάιεηα ην άλνηγκα ηνπ ππφγεηνπ ηκήκαηνο θαη λα πξνζηαηεχεη ηνπο 
δηεξρφκελνπο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο φηαλ ν θάδνο είλαη απνκαθξπζκέλνο απφ ην ρψξν ηνπ 
θξεαηίνπ. 
 
Η ελ ιφγσ πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα παξακείλεη αζθαιηζκέλε ζε ζηάζκε θαηάιιειε ζε ζρέζε κε 
ην πεδνδξφκην ππφ θνξηίν ελφο αηφκνπ βάξνπο πεξίπνπ 150 kg πνπ ηπρφλ ζηέθεηαη πάλσ ζε 
απηή. Η πιαηθφξκα ζα ππνρσξεί πξνο ηα θάησ κε κεραληζκφ απαζθάιηζεο θαη κφλν φηαλ ν 
θάδνο βπζίδεηαη εληφο ηνπ θξεαηίνπ. 
 
Η πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε δηαηάμεηο θαη κεραληζκνχο πνπ επηηξέπνπλ 
εχθνιε θαη αζθαιή πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξεαηίνπ ψζηε λα κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ απξφζθνπηα εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ θξεαηίνπ. 
 

2.4.  ΠΙΑΣΦΟΡΚΑ ΠΔΕΟΓΡΟΚΗΟΤ 
 

Σν ππφγεην ηκήκα θαιχπηεηαη κε πιαηθφξκα πεδνδξφκνπ, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζηε ζηάζκε ηνπ 
πεδνδξνκίνπ, κε αληνρή θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 450 kg/m2 θαηαζθεπαζκέλε απφ κεηαιιηθφ 
ζθειεηφ. Η επηθαλεηαθή επέλδπζε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ αινπκίλην ή αλνμείδσην αηζάιη 
(αληηνιηζζεηηθφ) ή  κε πιηθά φζν ην δπλαηφ φκνηα κε απηά πνπ έρεη ην πεδνδξφκην ζην ζεκείν 
εγθαηάζηαζεο ηνπ (πιαθάθη, θπβφιηζνο θιπ). Οη δηαγσληδφκελνη ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 
πέξαλ ηεο κία ιχζεο ζε φηη αθνξά κφλνλ ηελ επηθαλεηαθή επέλδπζε ρσξίο λα κεηαβάιιεηαη ε 
ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε ηνλ ηειηθφ ιφγν γηα ηελ επηθαλεηαθή επέλδπζε 
ηεο πιαηθφξκαο πεδνδξνκίνπ έρεη ε ππεξεζία. Η πιαηθφξκα πεδνδξνκίνπ ζα πξέπεη λα 
εθάπηεηαη ζην πεδνδξφκην θαη νπζηαζηηθά λα κε δεκηνπξγεί θακία πςνκεηξηθή δηαθνξά κε απηφ. 
  
Η πιαηθφξκα πεδνδξνκίνπ ζα πξέπεη λα εθάπηεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο 
ζηεγαλφηεηα γηα ηελ απνηξνπή έθιπζε δπζάξεζησλ νζκψλ αιιά θαη ηεο εηζξνήο λεξψλ εληφο 
ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ θάδνπ. Απφ ηελ εκθαλή πιεπξά ζα θέξεη επηθάιπςε ε νπνία ζα πξέπεη λα 
ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ζεκείνπ εγθαηάζηαζεο θαη ζα πξέπεη λα είλαη 
αλζεθηηθή ζηε δηάβξσζε θαη ηηο θζνξέο. 
 
Η πιαηθφξκα ζα παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ζηεγαλφηεηα θαηά ησλ νζκψλ θαη ησλ βξφρηλσλ 
λεξψλ, ζα αλνηγνθιείλεη κε ηελ βνήζεηα πλεπκαηηθψλ εκβφισλ θαη ζα αζθαιίδεη ζε θιεηζηή ζέζε 
κε θαηάιιειε αλνμείδσηε θιεηδαξηά. Σν ζχζηεκα θιεηδψκαηνο ζα ζπγθξαηεί ηελ πιαηθφξκα κε 
αζθάιεηα ζε νξηδφληηα ζέζε. Σν μεθιείδσκα ζα επηηπγράλεηαη κε θιεηδί κε ην νπνίν ζα 
εθνδηάδεηαη ην πιήξσκα ηεο απνθνκηδήο. Ο ρεηξηζκφο αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ηεο 
πιαηθφξκαο ζα πξέπεη λα είλαη εχθνινο ρσξίο λα απαηηείηαη άζθεζε κεγάιεο κπτθήο δχλακεο θαη 
ζε θάζε πεξίπησζε λα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα άηνκν.  
 
 

2.5. ΠΤΡΓΟ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 
 
Η ηξνθνδνζία κε απνξξίκκαηα ηνπ ππφγεηνπ θάδνπ ζα γίλεηαη κέζσ πχξγνπ ηξνθνδνζίαο 
ηνπνζεηεκέλνπ ζην θέληξν ηεο πιαηθφξκαο πεδνδξνκίνπ ψζηε λα επηηπγράλεηαη νκαιή 
ηζνθαηαλνκή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ξίπηνληαη κέζα ζηνλ θάδν. 
 
Σν ζψκα ηνπ πχξγνπ ηξνθνδνζίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή 
αλψηεξν θαη ειάρηζηνπ πάρνπο 1,50 mm. Η κνξθή θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Η πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ πιαηθφξκα πεδνδξνκίνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
απφιπηα ζηεγαλή. 
 
Ο πχξγνο ζα είλαη θπθιηθήο δηαηνκήο (θπιηλδξηθήο ή θνπινπξνθσληθήο) χςνπο 1 m πεξίπνπ. 
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Ο πχξγνο ζα θέξεη έλα ζηφκην δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 65 cm (ζα πξνηηκεζεί 70cm) ψζηε λα 
κπνξεί λα δέρεηαη κεγάιεο ζαθνχιεο κε νηθηαθά απνξξίκκαηα. 
 
Τπνρξεσηηθά ν πχξγνο ζα πξέπεη λα θέξεη θαηάιιειε δηάηαμε ζθέπαζηξνπ γηα ηελ απνηξνπή 
εηζξνήο ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο θαη ηελ έθιπζε νζκψλ. Σν ζθέπαζηξν ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη 
επρεξή θαη εχθνιν άλνηγκα πξνο ηνπο ρξήζηεο. Σν ζθέπαζηξν ζα αλνίγεη κε ιαβή αιιά θαη κε 
κεραληζκφ πνδνπεληάι ελψ ζα δηαζέηεη θαη κεραληζκφ γηα «καιαθή» επαλαθνξά. Σν θαπάθη ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θαηάιιειν πιηθφ ψζηε λα έρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθαξκνγή κε ην 
ζψκα ηνπ πχξγνπ ηξνθνδνζίαο. 
 

3. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΚΑΣΟ  
 
Ο πξνκεζεπηήο ησλ ζπζηεκάησλ ππφγεησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ην 
ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη ε εθζθαθή ηάθξνπ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ θξεαηίνπ. Ο ππζκέλαο ηνπ ζθάκκαηνο ζα πξέπεη λα αιθαδηαζηεί θαη λα 
δηακνξθσζεί θαηάιιεια, ψζηε ζε απηφ λα ηνπνζεηεζεί ην θξεάηην ηνπ ζπζηήκαηνο απνιχησο 
επζπγξακκηζκέλν θαη αιθαδηαζκέλν. Πεξηκεηξηθά ηνπ ζθάκκαηνο θαη αθνχ ηνπνζεηεζεί ην 
θξεάηην ζα  πιεξσζεί ην θελφ κε αδξαλέο πιηθφ ηχπνπ 3Α. Πεξηκεηξηθά πνπ θξεαηίνπ ζα 
θαηαζθεπαζηεί θαλάιη νκβξίσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ βξφρηλσλ πδάησλ. Η θαηαζθεπή ηνπ 
θαλαιηνχ ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί κέρξη ηελ παξνρέηεπζε ηνπ ζην ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ (ή 
ηεο φδεπζεο νκβξίσλ π.ρ. γηα πιαηείεο) ψζηε λα νδεγεζεί ζην δίθηπν νκβξίσλ ηεο πφιεο. 
Δλδεηθηηθά ζα πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 
 
 Γηακφξθσζε ηεο ηάθξνπ εγθαηάζηαζεο θάζε θάδνπ, δειαδή θαζαίξεζε επηθαλεηαθνχ 

ζηξψκαηνο (πεδνδξφκην, νδφζηξσκα, ηζηκέλην θιπ) θαη εθζθαθή ηνπ εδάθνπο ζε 
αλάινγεο δηαζηάζεηο (φπνπ απαηηείηαη). 

 Γηεπζέηεζε ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ ηπρφλ ζα δηέξρνληαη απφ ην ζεκείν εθζθαθήο.  
 Δπίρσζε /εγθηβσηηζκφο ησλ ππφγεησλ θάδσλ κε θαηάιιειν αδξαλέο πιηθφ. 
 Καηαζθεπή θαλαιηψλ απνξξνήο βξφρηλσλ λεξψλ πεξηκεηξηθά ησλ θάδσλ θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε επηθαλεηαθήο ζηξψζεο ηνπ εδάθνπο ζηελ πξφηεξε 
θαηάζηαζε  

 Καζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ, παληφο ηχπνπ δαπέδσλ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο. 
 Δθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν θάδνο, κε ηελ ρξήζε ή φρη κεραληθψλ 

κέζσλ. 
 Φνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ θαη εθζθαθψλ κε κεραληθά κέζα θαη 

απφζεζε ηνπο ζε θαηάιιεινπο απνδέθηεο. 
 Δπηρψζεηο κε θαηάιιεια πξντφληα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ ησλ θάδσλ. 
 Απνθαηάζηαζε δαπέδσλ ζηελ θαηάζηαζε πξηλ ηελ επέκβαζε (πεξηιακβάλνληαη 

πιαθνζηξψζεηο, νδνζηξσζία, θξάζπεδα θιπ). Η απνθαηάζηαζε ηνπ ζθάκαηνο θαη ησλ 
δαπέδσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 
εγθαηαιεηθζεί ε ηνπνζέηεζε θάδνπ ζην αξρηθά επηιεγέλ ζεκείν. Δπίζεο ζα 
απνθαζίζηαληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηπρφλ δνθηκαζηηθέο ηνκέο ηνπ εδάθνπο 
(νδνζηξψκαηνο, πεδνδξνκίνπ θιπ) 

 θπξφδεκα, κπεηφλ θαζαξηφηεηαο θιπ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
θάδσλ. 

 Σνπνζέηεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ εληφο ησλ ηαθξψλ κε 
ηε ρξήζε θαηάιιεισλ αλπςσηηθψλ κεραληζκψλ 

 Όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Δθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ ζπλαξκνιφγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο φισλ 
ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη κεραληζκψλ ψζηε νη θάδνη λα παξαδνζνχλ ζε θαηάζηαζε 
πιήξνπο ιεηηνπξγίαο 

  
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ, ηφζν φζσλ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ αιιά θαη 
φισλ φζσλ απαηηεζνχλ κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
θάδσλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνκεζεπηή φια ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πγηεηλήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία γηα ηελ θχζε θαη ην είδνο ησλ εθηεινχκελσλ 
εξγαζηψλ. Ιδηαίηεξα ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη 
ησλ δηεξρφκελσλ πνιηηψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ ζσζηή 
ζήκαλζε θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πεξίθξαμεο θαη θχιαμεο ησλ πεξηνρψλ επέκβαζεο. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ν 
πξνκεζεπηήο.  
Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ, ζα 
πξέπεη λα νξηζηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ππεχζπλνο εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο ζα πξέπεη 
λα είλαη δηπισκαηνχρνο πνιηηηθφο κεραληθφο. Θα θαηαηεζεί αλάινγε σπεύθσνη δήλωζη ζηον 
θάκελο ηων ηετνικών προζθορών, ελψ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα 
νξηζηεί θαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα εθηειέζεη ηελ ζρεηηθή εξγαζία. 
 
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ ππφγεηνπ θάδνπ ζα γίλεη θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο 
πιαηθφξκαο πεδνδξνκίνπ, ηνπ πχξγνπ ζπιινγήο. Σέινο, ζα γίλεη πιήξεο απνθαηάζηαζε ηνπ 
πεδνδξνκίνπ. 

 

4. ΑΛΤΦΧΣΗΘΟ ΚΖΥΑΛΗΚΟ 
 
ηελ παξνχζα πξνκήζεηα πεξηιακβάλνληαη θαη δχν πδξαπιηθά ζπζηήκαηα  πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ 
ζε ζπκβαηηθά απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα κε ρνάλε νπίζζηαο θφξησζεο (ηχπνπ πξέζαο) 
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη ε απνθνκηδή απνξξηκκάησλ απφ ην ζχζηεκα ππφγεησλ θάδσλ. 
Ο θάζε αλπςσηηθφο κεραληζκφο ζα είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζπλδεφκελν κε ην πδξαπιηθφ 
ζχζηεκα ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ππνγείνπ θάδνπ, ζα ηελ ζέηεη ζε θίλεζε κε απνηέιεζκα λα 
επηηπγράλεηαη ε αλχςσζε ηεο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πξφζβαζε ζηνπο θάδνπο απφ ηνλ ρεηξηζηή. 
Οη αλπςσηηθνί κεραληζκνί ζα είλαη κηθξνί, ειαθξηνί  ψζηε λα κελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην 
σθέιηκν θνξηίν ηνπ νρήκαηνο.  
 

 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ αλπςσηηθνχ ζπζηήκαηνο επί ηνπ νρήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε 
ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη θαηά ηξφπν έηζη ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε ρσξεηηθφηεηα ηεο 
θηβσηάκαμαο φζν θαη ν νπίζζηνο πξφβνινο ηνπ νρήκαηνο. 
 
Τπνρξεσηηθά ην αλπςσηηθφ ζχζηεκα  ζα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ρεηξηζηήξην πνπ ζα επηηξέπεη ηνλ 
αζθαιή ρεηξηζκφ φισλ ησλ θηλήζεσλ ηνπ. 
 
Δπηπιένλ ζην πίζσ θαζψο θαη ζην εκπξφζζην κέξνο ηεο θηβσηάκαμαο θαηαζθεπάδεηαη θαη 
ηνπνζεηείηαη έλα κεηαιιηθφ ζηήξηγκα πάλσ ζην νπνίν ζα εδξάδεη κε αζθαιή ηξφπν ε θχξηα 
κπνχκα ηνπ γεξαλνχ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. 
 
Ο αλάδνρνο πξέπεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα παξαδψζεη ζηελ ππεξεζία ηνπο αλπςσηηθνχο 
κεραληζκνχο ζε νρήκαηα ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπο, έηνηκνπο 
πξνο ιεηηνπξγία θαη λα θάλεη επίζεο κε δηθά ηνπ έμνδα φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο ππεξθαηαζθεπήο θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο άδεηαο 
ησλ νρεκάησλ. 
 
Η φιε θαηαζθεπή ησλ αλπςσηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαη ειεγκέλνη κε βάζε ην 
ΦΔΚ 1186/2003.θαη ηνπ EN 12999. 
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Οη αλπςσηηθνί κεραληζκνί ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 
2006/42/ΔΚ πεξί ηππνπνίεζεο αζθαιείαο κεραλεκάησλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλπςσηηθνί κεραληζκνί δελ ηηκνινγνχληαη ρσξηζηά κε ηελ παξνχζα αιιά 
πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηνπο αλνηγκέλν ζηελ ηηκή ησλ θάδσλ. 
 

5. ΤΣΖΚΑ ΣΖΙΔΚΔΣΡΗΑ 
 
Κάζε ζχζηεκα ππνγείνπ θάδνπ ζα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα ηειεκεηξίαο ην νπνίν ζα κπνξεί 
λα ελεκεξψλεη ην ηκήκα θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ζηάζκε ησλ ζθνππηδηψλ ηνπ εθάζηνηε 
θάδνπ. Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαη ε κεζνδνινγία ηεο κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ 
πιήξσζεο είλαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηεί ν νπνίνο έρεη θαη  ηελ ζπλνιηθή επζχλε ηεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ππνγείσλ θάδσλ. 
 
 

6. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΘΑ – ΔΙΔΓΥΟΗ – ΔΓΓΤΖΔΗ 
 
Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ή ν πξνκεζεπηήο ησλ ππφγεησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 
πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξεο. 
 
Οη θάδνη ζα πξέπεη λα έρνπλ δνθηκαζηεί θαη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΝ 13071-
1:2008 θαη ΔΝ 13071-2:2008 θαζψο επίζεο θαη ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2006/42/ΔΚ πεξί 
ηππνπνίεζεο αζθαιείαο κεραλεκάησλ . 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηνλ έιεγρν, ηελ πεξηνδηθή 
ζπληήξεζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ππφγεησλ θάδσλ γηα δχν (2) έηε. 
Με απηή ηελ έλλνηα ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη κε δηθά ηνπ έμνδα: 
Να εθηειεί φιεο ηηο ηαθηηθέο ζπληεξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Να επηιακβάλεηαη θαη λα επηζθεπάδεη θάζε βιάβε πνπ παξνπζηάδεηαη ζε νπνηνλδήπνηε θάδν ή 
γεξαλφ θαη πξνέξρεηαη ηφζν απφ αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο (π.ρ. εηζξνή πδάησλ ζην θξεάηην, 
βιάβε πνδνκνρινχ) φζν θαη απφ θαθνχο ρεηξηζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιεηπή εθπαίδεπζε. 
Δηδηθά γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ν πξνκεζεπηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα (εληφο 24ψξνπ) ζε θάζε θιίζε ηεο 
ππεξεζίαο γηα επηζθεπή νπνηαζδήπνηε βιάβεο ζην ζχζηεκα. Η επηζθεπή ζα πξέπεη λα 
νινθιεξψλεηαη εληφο ην πνιχ δέθα (10) εκεξψλ. 
Δπίζεο, γηα ην πξφγξακκα πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο αιιά θαη επηζθεπήο βιαβψλ ζα δίδεηαη πιήξεο 
αλαθνξά ζηελ ππεξεζία, ε νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεη ην είδνο θαη ην θφζηνο φισλ ησλ 
εξγαζηψλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά απφ θάζε 
επέκβαζε. Οη εξγαζίεο πεξηνδηθήο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζηε δηάξθεηα ηεο 
παξαπάλσ δηεηνχο πεξηφδνπ εγγχεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο ππφ ηελ επίβιεςε 
δηπισκαηνχρνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ, εθπξνζψπνπ ηνπ πξνκεζεπηή θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 
πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν 3. «ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ». 
Ο πξνκεζεπηήο γηα έλα (1) αθφκε έηνο, επηπιένλ ησλ  ηξηψλ   (3) εηψλ, ζα  πξνζθέξεη ηερληθή 
ππνζηήξημε πξνο ηελ ππεξεζία γηα ηελ επίιπζε ηπρψλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ πεξηνδηθή 
ζπληήξεζε θαη επηδηφξζσζε βιαβψλ απφ ηνλ Γήκν. 
 
 
 
 
 
 
 

7. ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΘΟΤ 
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Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ ηφζν γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ 
αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ φζν θαη ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά 
ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ψξεο εθπαίδεπζεο νδεγψλ θαη 
εξγαηψλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, νη νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 
ππεξεζία. 
 
ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπκπιεξσζεί ην Φχιιν 
πκκφξθσζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ζπλνδεπφκελν απφ φια ηα απαξαίηεηα ηερληθά ζηνηρεία γηα 
ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 
 
Νάνπζα, 24/11/2015 
 
 

ΤΝΣΑΞΗ ΕΛΕΓΥΟ ΘΕΩΡΗΗ 
Προϊζηάμενος ημ. Η/Μ  Ο Προϊζηάμενος Τπ. Καθ/ηας  Ο Διεσθσνηής Διεσθ. 

Περιβ/νηος 

   

   
Παλαιάς Γεώργιος 

 
Γιώργος Σανούζης Γιώργος ηεθανίδης 
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Αρ. μελέηης :  9/ 2015 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
ΤΣΖΚΑΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΛ ΘΑΓΧΛ 
ΠΡΟΧΡΗΛΖ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ 
ΑΣΗΘΧΛ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ 
 
ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ: 181.000,00 € 

 

 

 
 

ΔΛΓΔΗΘΣΗΘΟ ΠΡΟΤΠΟΙΟΓΗΚΟ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ CPV 2008 ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΟ

1

χζηεκα ππφγεηνπ θάδνπ 

απνζήθεπζεο αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηαο 3 m3

44613700-7 

Κάδνη 

Απνξξηκκάησλ

16 ηεκ 9.197,15 147.154,47 €

147.154,47 €
33.845,53 €

181.000,00 €

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%

ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ

 
 

 

 

 

Νάνπζα, …/…/2015 
 
 

ΤΝΣΑΞΗ ΕΛΕΓΥΟ ΘΕΩΡΗΗ 
Προϊζηάμενος ημ. Η/Μ  Ο Προϊζηάμενος Τπ. Καθ/ηας  Ο Διεσθσνηής Διεσθ. 

Περιβ/νηος 

   

   
Παλαιάς Γεώργιος 

 
Γιώργος Σανούζης Γιώργος ηεθανίδης 
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Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α     Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α  

 
 
Σίηινο πξνζθέξνληνο 
 
  

  
 
Γ/νζη  
 
 
 
Σηλ. 
 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΤΜΔ ΣΑ ΔΙΓΗ  
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV 2008 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 16

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σύζηημα σπόγειοσ 

κάδοσ αποθήκεσζης  

αζη ικώ ν 

απορρ ιμμάηω ν 

τω ρηη ικόηηηας  3  m 3

44613700-7  

Κάδοι  

Απορρ ιμμάηω

ν

ηε

μ

 
 

 
 

 
 
(Οινγξάθσο) 
 
 Ο Πξνζθέξσλ 

  

  

  

  

  

 (ππνγξαθή – ζθξαγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 

ΦΤΙΙΟ ΤΚΚΟΡΦΧΖ ΚΔ ΣΗ ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΟΤ ΤΣΖΚΑΣΟ 

ΠΡΟΧΡΗΛΖ ΑΠΟΘΖΘΔΤΖ ΑΠΟΡΡΗΚΚΑΣΧΛ 
 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ ΣΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
Α/Α ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΙΣΗΗ  ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Δ 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ/ 

ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 
1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ    

1.1 Πξνκήζεηα ππφγεηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ 

ρσξεηηθφηεηα απνξξηκκάησλ 
πεξίπνπ 3 m3  

3 m3 (± 15%)   

1.2 Σα ζπζηήκαηα ζα είλαη εληειψο 

θαηλνχξηα θαη ακεηαρείξηζηα 
ΝΑΙ   

1.3 Πξνζηαηεπηηθφ θξεάηην απφ 

ζθπξφδεκα. Θα πξέπεη λα είλαη 

απνιχησο ζηεγαλφ θαη 
θαηάιιειεο αληνρήο ψζηε λα 

παξέρεηαη ε απαηηνχκελε 
αληνρή ζηελ πίεζε ηνπ εδάθνπο 

ή ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα 
φπνπ  πθίζηαηαη 

ΝΑ ΓΟΘΔΙ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 

ΣΟΙΥΔΙΟΘΔΣΗΗ. 
ΝΑ ΓΟΘΟΤΝ ΥΔΓΙΑ 

ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ 

  

1.4 Πξνζηαζία – αζθάιεηα. Σν 

ζχζηεκα ζα δηαζέηεη πιαηθφξκα 
αζθαιείαο, ψζηε κε ηελ 

εμαγσγή ηνπ θάδνπ λα κελ 

κπνξεί θαλείο λα εηζέιζεη ή λα 
πέζεη ζην θξεάηην. 

ΝΑΙ. ΝΑ ΓΟΘΟΤΝ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ 
ΣΟΙΥΔΙΑ 

  

1.5 Κάδνο απνξξηκκάησλ 
ρσξεηηθφηεηαο 3 m3 (±15%)  

ΝΑ ΓΟΘΟΤΝ 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ 

ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ, 
ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ.  

  

1.6 Πιαηθφξκα πεδνδξνκίνπ. Σν 

ππφγεην ζχζηεκα απνζήθεπζεο 
απνξξηκκάησλ ζα δηαζέηεη 

πιαηθφξκα πεδνδξνκίνπ κε 
αληνρή θνξηίνπ  450  kg/m2 

θαηαζθεπαζκέλε απφ κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ.  

ΝΑΙ. ΝΑ ΓΟΘΟΤΝ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ 
ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΔ 
ΣΗΝ ΑΠΑΙΣΗΗ 

  

1.7 Η πιαηθφξκα πεδνδξνκίνπ ζα 

δηαζέηεη θιεηδαξηά κε εηδηθφ, κε 
επξέσο δηαδεδνκέλν θιεηδί 

φκνην γηα φινπο ηνπο θάδνπο. Η 

θιεηδαξηά ζα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλε απφ 

αλνμείδσην αηζάιη φπσο θαη ην 
θιεηδί.  

ΝΑΙ (ΘΑ 

ΠΑΡΑΓΟΘΟΤΝ ΜΔ 
ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ) 

  

1.8 Πχξγνο ηξνθνδνζίαο. 

Καηαζθεπαζκέλνο απφ 
αλνμείδσην αηζάιη, θπθιηθήο 

δηαηνκήο ζχκθσλα κε ηελ 
ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. 

ΝΑΙ. ΝΑ 

ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ 
ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΔΓΙΑ 
ΜΔ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ 

ΓΙΑΘΔΙΜΔ 

ΠΡΟΣΑΔΙ ΔΝΣΟ 
ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ 
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΩΣΔ Η ΔΠΙΛΟΓΗ 
ΝΑ ΓΙΝΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΤΠΗΡΔΙΑ.  
1.09 Αλαιπηηθφ Πίλαθα Ρνήο ησλ 

δηαθφξσλ θάζεσλ θαη 

αληίζηνηρνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 
απφ ππνγξαθήο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο 

ΝΑΙ. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΚΑΣΑΣΔΘΔΙ ΣΗΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΛΗΡΗ 

ΠΙΝΑΚΑ ΡΟΗ. 

  

1.10 Τπεχζπλε Γήισζε πκκεηνρήο 
Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ 

Μεραληθνχ ζην νκάδα  

ΝΑΙ.   

2 ΠΑΡΑΓΟΗ    
2.1 Παξάδνζε. Σα ζπζηήκαηα ζα 

παξαδνζνχλ εγθαηεζηεκέλα ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία εληφο (12) 
δψδεθα  κελψλ απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

ΝΑΙ   

3 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ    
3.1 Με ηελ παξάδνζε ησλ 

ζπζηεκάησλ, ζα γίλεη 

εθπαίδεπζε απφ εμεηδηθεπκέλν 
πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζε 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα 
ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Γήκν. Η 

φιε εθπαίδεπζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε 
πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο θαη φρη ζε 
ζεσξεηηθή κφλν βάζε θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

αθφινπζα: 

 Δμνηθείσζε κε ην 

κεράλεκα 

 Υεηξηζκφ ηνπ 

κεραλήκαηνο 

 Απαξαίηεηνπο 

θαζεκεξηλνχ/εβδνκαδηαί

νπο/ κεληαίνπο ειέγρνπο 

 ηνηρεία πεξηνδηθήο 

ζπληήξεζεο 

Η δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο δελ 
ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ είθνζη 

(20) σξψλ ζε νδεγνχο θαη 

εξγάηεο απνθνκηδήο 
απνξξηκκάησλ, ελψ ζα πξέπεη 

λα θαηαηεζεί πιήξεο πξφγξακκα 
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

ΝΑΙ. ΝΑ ΓΟΘΔΙ 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

  

4 ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ – 

ΤΝΣΗΡΗΗ – ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ  
   

4.1 Γηαζεζηκφηεηα Αληαιιαθηηθψλ 

Η ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ 

δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ/ 
αλαισζίκσλ δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εηψλ 

ΝΑΙ   

4.2 Σερληθή Τπνζηήξημε ΝΑ ΓΟΘΔΙ   
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Πξφγξακκα ζπληήξεζεο – 

service (παξερφκελεο ππεξεζίεο, 
πεξηνδηθέο ζπληεξήζεηο 

(ηαθηηθέο / πξνιεπηηθέο θαηά 
πεξίπησζε) δηαδηθαζία 

αληηκεηψπηζεο ησλ ηερληθψλ 

βιαβψλ.  
4.3 Απαίηεζε απφθξηζεο ζε 

πεξίπησζε ηερληθήο βιάβεο 
Ο κέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο 

γηα ηελ κεηάβαζε ζην ζεκείν 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην 
ζχζηεκα γηα ηελ παξνρή 

ηερληθήο ζηήξημεο θαη 
απνθαηάζηαζεο βιάβεο δελ 

κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 

δέθα(10) εκέξεο  

ΝΑΙ   
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