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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΓΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ     

ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Πιεξνθνξίεο : Γεψξγηνο Σαλνχζεο 

Σει.: 23323 50368 

Φαμ : 23320 24260 
E-mail: tanousis@naoussa.gr 

 
 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV  ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  -ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
« Ππομήθεια πλαζηικών κάδων αποππιμμάηων σωπηηικόηηηαρ 1100lt» 

CPV:    34928480-6 Γοσεία και κάδοι αποππιμμάηων 
 
 

Κ.Α.Δ. 02.20.7135.007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
Σερληθή  Έθζεζε 

Δλδεηθηηθφο  πξνυπνινγηζκφο   

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 
 
 
 
 
 

 

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ:   9/ 2016 
ΜΔΛΔΣΗ: «Πξνκήζεηα πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 

1100lt»  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  136.400,00 €   (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)           
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 
ΓΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ     
ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Πιεξνθνξίεο : Γεψξγηνο Σαλνχζεο 
Σει.: 23323 50368 

Φαμ: 23320 24260 

e-mail: tanousis@naoussa.gr 
ΣΔΥΝΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ 

 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά: 

Σελ πξνκήζεηα ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο  1100lt. 

Η πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ, ζα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ απνθνκηδή αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηνλ Γήκν 

καο. 

Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο απφ  ηνλ  Κ.Α.Δ. 02.20.7135.007. 

Οη θσδηθνί CPV, ΚΑ, ηα είδε, θαζψο θαη ν πξνυπνινγηζκφο πεξηγξάθνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Οκά
δα 

Κσδηθφο 
CPV 

Πεξηγξαθή Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Πξνυπνινγηζκφο κε 
ΦΠΑ 

Α 34928480-6 
Γνρεία θαη θάδνη 

απνξξηκκάησλ 

Πξνκήζεηα ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt 
136.400,00 

 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ανοικηή διαδικαζία  και  θα διενεπγηθεί με σπήζη ηηρ 

πλαηθόπμαρ ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίυν Σςμβάζευν (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέζυ ηηρ 

Διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr ηος υρ άνυ ζςζηήμαηορ  θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη 

κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πνπ ζα εγθξίλεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο  ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθε άπνςε πξνζθνξά   κε βάζε ηελ ηηκή. 

 
 
 
Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 
 
ΣΑΝΟΤΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
Δπόπηηρ Καθαπιόηηηαρ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
 
Νάοςζα    22/12/2016 
Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γιεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ 
 
 
 
ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΔΦΑΝΙΓΗ 
Γαζολόγορ - Πεπιβαλλονηολόγορ 

 

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ:   9/2016 

ΜΔΛΔΣΗ: «Πξνκήζεηα πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 
1100lt»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  136.400,00 €    (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 
ΓΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ     
ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Πιεξνθνξίεο : Γεψξγηνο Σαλνχζεο 
Σει.: 23323 50368 

Φαμ : 23320 24260 

E-mail: tanousis@naoussa.gr 
 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ    ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
 
Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΜΑΥΙΑ ΔΝΓ. ΣΙΜΗ (€) ΤΝΟΛΟ (€) 

Α 

Πξνκήζεηα ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ 

θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 
1100 ιίηξσλ έθαζηνο  

500 220,00 110.000.,00 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Οη αλαθεξφκελεο ηηκέο δηακνξθψζεθαλ κεηά απφ έξεπλα πνπ έθαλε ε Τπεξεζία ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο  

εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρα είδε θαη πεξηιακβάλεη ηελ ηηκή κεηαθνξάο θαη ηνλ ηφπν παξάδνζεο πνπ ζα θαζνξηζηεί 

απφ ηελ ππεξεζία.  

  
Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 
 
ΣΑΝΟΤΗ ΓΔΩΡΓΙΟ 
Δπόπηηρ Καθαπιόηηηαρ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
 
Νάοςζα   22/12/2016 
Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γιεύθςνζηρ Πεπιβάλλονηορ 
 
 
 
ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΔΦΑΝΙΓΗ 
Γαζολόγορ - Πεπιβαλλονηολόγορ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ:    

           
                      ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. : 

 
                                         Φ.Π.Α. 24 

%:         
                                 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

110.000,00€ 

 
110.000,00€ 

 

26.400,00 € 

136.400,00 € 

 
 

 

 

ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ:  9/ 2016 

ΜΔΛΔΣΗ:  «Πξνκήζεηα πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 
1100lt»  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  136.400,00   (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)  
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 
ΓΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ     
ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Πιεξνθνξίεο : Γεψξγηνο Σαλνχζεο 
Σει.: 23323 50368 

Φαμ : 23320 24260 

E-mail: tanousis@naoussa.gr 
 

 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 

ΓΗΜΟ ΗΡΩΪΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ     

ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Πιεξνθνξίεο : Γεψξγηνο Σαλνχζεο 

Σει.: 23323 50368 
Φαμ : 23320 24260 

E-mail: tanousis@naoussa.gr 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ  ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

 

Άπθπο 1ο -  Ανηικείμενο 
 

Η παξνχζα αθνξά ζηε πξνκήζεηα: 

 Σποσήλαηων πλαζηικών κάδων αποππιμμάηων σωπηηικόηηηαρ 1100lt. 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ επί ποινή αποκλειζμού θαη ηα θαησηέξσ φπνπ αλαθέξνληαη: 

α) Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001/2008 ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πξνζθέξνληα εθφζνλ δελ είλαη ν ίδηνο 

θαηαζθεπαζηήο. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο πξνο ηελ νδεγία ΔΝ 840 γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε σο εμήο: 

 Γηα ηνπο πιαζηηθνχο θάδνπο 1100lt  ζπκκφξθσζε κε ΔΝ 840 1/5/6 (άξζξν 2). 

 

Άπθπο 2ο –Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

 
Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλαιχνληαη  σο αθνινχζσο: 

   Σποσήλαηοι  πλαζηικοί  κάδοι  αποππιμμάηων  σωπηηικόηηηαρ   1100lit 

 

 

Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή έρεη ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηξνρήιαησλ πιαζηηθψλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 1100 lt., νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Σερληθή 

Γηεχζπλζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (Δληαίεο Πξνδηαγξαθέο).  

 
ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ:  9/ 2016 

ΜΔΛΔΣΗ: «Πξνκήζεηα πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 

1100lt»  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  136.400,00   (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)  

 

 

 

 
ΑΡ.ΜΔΛΔΣΗ:  9/ 2016 

ΜΔΛΔΣΗ: «Πξνκήζεηα πιαζηηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 

1100lt»  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  136.400,00 €    (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)  
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Α/Α ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 Γεληθέο Απαηηήζεηο 
1.1 Οη πξνζθεξφκελνη θάδνη λα είλαη απνιχησο 

θαηλνχξγηνη, ακεηαρείξηζηνη θαη πξφζθαηεο 

θαηαζθεπήο 

ΝΑΙ   

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

βηνκεραληθψλ απνξξηκκάησλ 

ΝΑΙ   

1.3 Καηαζθεπή ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 

EN 840 ζηε λεφηεξε έθδνζε ηνπ (παξνρή 

ζρεηηθήο βεβαίσζεο) 

ΝΑΙ   

1.4 Μεγάιε αληνρή ζε βαλδαιηζκνχο θαη 

αλαθιέμεηο / ππξπνιήζεηο (λα γίλεη ζρεηηθή 

αλαθνξά) 

ΝΑΙ   

1.5 Γπλαηφηεηα αλαθχθισζεο θάδνπ ζην ηέινο 

ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ 

ΝΑΙ   

2 Κάδνο (Κχξην ψκα) 
2.1 Υσξεηηθφηεηα ζε απνξξίκκαηα <1100 lt   
2.2 Κπξίσο ψκα    
2.2.1 
 

Σν θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ  
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππζκέλα) λα είλαη 

εηδηθά εληζρπκέλν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

παξακφξθσζε ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θαηά ηε 
ρξήζε απηνχ 

ΝΑΙ   

2.2.2 Να έρνπλ θσληθή κνξθή (ζρήκα θφινπξεο 

ππξακίδαο), κε πξνο ηα άλσ ζπλερψο 
απμαλφκελε δηαηνκή, πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε 

κέγηζηε δπλαηή ζηαζεξφηεηα, έλαληη ηπρφλ 
αλαηξνπήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ πιήξε θαη 

εχθνιε εθθέλσζή ηνπο απφ ηα απνξξίκκαηα, 

κε νιίζζεζε, θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπο απφ 
ηνλ κεραληζκφ αλχςσζεο 

ΝΑΙ   

2.2.3 Πξφβιεςε εηδηθνχ «λεξνρχηε» ή εηδηθνχ 
ππεξπςσκέλνπ ρείινπο, γηα ηελ απνθπγή 

εηζφδνπ λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ 

ΝΑΙ   

2.2.4 Σν ρείινο ησλ θάδσλ πεξηκεηξηθά ζην επάλσ 
κέξνο πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν πεξηθεξεηαθά πιαίζην κε 

ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο 

ΝΑΙ   

2.2.5 Οη θάδνη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 

πςειήο πνηφηεηαο πξσηνγελέο πνιπαηζπιέλην 
(HDPE) πάρνπο ηοςλάσιζηον 6,00mm±10% 

(ζψκα, ππζκέλαο) θαη λα θέξνπλ φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο εμαηξεηηθά αλζεθηηθνχ 
πξντφληνο. 

ΝΑΙ   

2.2.6 Να έρεη δηπιφ εζσηεξηθφ ηνίρσκα ή κνλφ 

ηνίρσκα κε ηζρπξέο λεπξψζεηο, θαηά ην κήθνο 
ηεο εκπξφο πιεπξάο ηνπ θάδνπ. 

ΝΑΙ   

2.2.7 Να αλαθεξζεί ην πψο επηηπγράλεηαη ε ηζρπξή 
αληνρή ηνπ θάδνπ θαη ησλ ζπγθνιιήζεσλ 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   

2.2.8 Το ζώμα να είναι καηάλληλα ενιζσςμένο ζηιρ 
γυνίερ για πποζηαζία ηος κάδος από 
κπούζειρ καηά ηη σπήζη ηος (όπυρ 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
πποζηαζία από ππόζκποςζη με ηοςρ 
μησανιζμούρ ανύτυζηρ και αναηποπήρ ηυν 
αποππιμμαηοθόπυν οσημάηυν και 
πποζηαζία από πποζκπούζειρ με οσήμαηα) 

2.2.9 Κάζεηεο αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο ηχπνπ 
δέβξαο κήθνπο 40 cm 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 Ø 40 ρηιηνζηψλ, γηα ηελ άλεηε 

εθξνή πγξψλ, θαηά ην πιχζηκν ησλ θάδσλ 

ΝΑΙ   

2.2.11 Η νπή απνρέηεπζεο 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   

2.2.12 Ιθαλφο αξηζκφο ζηηβαξήο θαηαζθεπήο 

ρεηξνιαβψλ γηα ηνλ άλεην θαη αζθαιή 
ρεηξηζκφ ηνπ θάδνπ 

> 4   

2.2.13 Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ ηνπ 

ζψκαηνο κε βαθή ηχπνπ RAL ζε 
ρξψκα ΠΡΑΙΝΟ 

ΝΑΙ   

2.2.14 ηελ πξφζνςε ηνπ θάδνπ λα ππάξρεη 
ΜΟΝΙΜΗ επηγξαθή αλεμίηειε  επαξθνχο 

εκβαδνχ  κε ην ινγφηππν ηνπ ΓΗΜΟΤ 

ΝΑΟΤΑ 
-ΟΥΙ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟ- 

ΝΑΙ   

2.2.15 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν 

ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί 
ζηελ Α' χιε, θαηά ηελ ρχηεπζε ηνπ πιηθνχ. 

NAI   

2.2.16 Σνπνζέηεζε πάνυ ζηον κάδο ανεξίηηληρ 

επιγπαθήρ  κε ηνλ νίθν θαηαζθεπήο, 

εκεξνκελία, αύξονηα απιθμό, λφξκα πνπ 

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

εθθξαζκέλν ζε lt θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
Αγνξαζηή 

-ΟΥΙ ΑΤΣΟΚΟΛΛΗΣΟ- 

ΝΑΙ   

2.2.17 Μεηαιιηθφο ζηηβαξφο πνδνκνριφο ηθαλνχ 
κήθνπο θαη 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 

ΝΑΙ   

2.2.18 Δπθνιία ζην πιχζηκν γηα θαιχηεξε πγηεηλή 

(λα γίλεη ζρεηηθή αλαθνξά) 

ΝΑΙ   

2.3 Αλάξηεζε θάδνπ    
2.3.1 Ιζρπξνί πείξνη αλάξηεζεο ζηα πιατλά ηνπ 

θάδνπ 

2   

2.3.2 Έθαζηνο πείξνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα 
αλχςσζε θαη πεξηζηξνθή θνξηίνπ 

> 400 kg   

2.3.3 Να είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

πείξσλ αλάξηεζεο 

ΝΑΙ   

2.3.4 χζηεκα αλάξηεζεο γηα αλχςσζε θαη 

αλαηξνπή κε αλπςσηηθφ κεραληζκφ 

ΝΑΙ   
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ηχπνπ ρηέλαο (DIN 30700), ηχπνπ 

βξαρηφλσλ (πεξηζηξνθέα) .. 
2.4 Σποσοί    
2.4.1 Σέζζεξηο αζφξπβνη ηξνρνί απφ ζπκπαγέο 

ειαζηηθφ δηακέηξνπ 200 mm θαη κε ηθαλφηεηα 

πεξηζηξνθήο 360° κε κεηαιιηθή δάληα  

ΝΑΙ   

2.4.2 Βαξέσο ηχπνπ ηξνρνί κε αληνρή θνξηίνπ ν 

θαζέλαο 

> 200 kg   

2.4.3 Κάζε ηξνρφο λα εδξάδεηαη ζε αληίζηνηρεο 
εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλεο θνλζφιεο 

αλάξηεζεο θαη ε έδξαζε λα είλαη ζε 
εληζρπκέλν ζεκείν ζχλδεζεο 

ΝΑΙ   

2.4.4 Ύπαξμε πνδφθξελνπ ζηνπο δπν κπξνζηηλνχο 

ηξνρνχο γηα ηελ εχθνιε αθηλεηνπνίεζε ηνπ 
θάδνπ 

ΝΑΙ   

2.4.5 Οη δηαζηάζεηο ησλ θάδσλ λα είλαη 

θαηάιιειεο γηα κεραληθή 
απηνκαηνπνηεκέλε απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ 
απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ νπίζζηαο 

θφξησζεο(θαη πιπληεξίσλ θάδσλ) 

Δπηζπκεηφ   

3 Καπάθη Κάδνπ 
3.1 Δχρξεζην θαη ειαθξχ πιαζηηθφ επίπεδν 

θαπάθη, με μονό ή διπλό ηνίρσκα, πνπ ηνπ 

πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα 

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 Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ πξέπεη λα ηνπ 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη ειαζηηθή 

παξακφξθσζε, λα αληέρεη ζε αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο (παγεηφ, βξνρή θ.ιπ.), ζε 
πγξά θαη νμέα απνξξηκκάησλ θαη λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ ππεξηψδε αθηηλνβνιία 

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 Καηά ηελ αλαηξνπή ησλ θάδσλ γηα ηελ 
εθθέλσζή ηνπο ζην απνξξηκκαηνθφξν, ην 

άλνηγκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα 
επηηπγράλεηαη απηφκαηα κε ην βάξνο ηνπ, 

ελψ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην έδαθνο 

πξέπεη λα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε 
θιεηζηφ 

ΝΑΙ   

3.8 Σν ρξψκα ηνπ θαπαθηνχ πξέπεη λα είλαη 

ηχπνπ RAL ζε ρξψκα ΠΡΑΙΝΟ 

ΝΑΙ   

3.9 Γηα νκνηνγέλεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, ν 

ρξσκαηηζκφο πξέπεη λα έρεη επηηεπρζεί ζηελ 
α΄ χιε, πξνηνχ απηή επεμεξγαζηεί 

ΝΑΙ   

3.10 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   
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3.11 Θα πξέπεη ζην θαπάθη λα ππάξρνπλ 

επαλάγλσζηα ηα ζηνηρεία ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 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 Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001 γηα εκπνξία 

ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (αθνξά ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο) 

   

4.1.2 Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 9001 γηα 

ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή ησλ ππφ 
πξνκήζεηα εηδψλ (αθνξά ηα εξγνζηάζηα 

θαηαζθεπήο) 

ΝΑΙ   

4.1.3 Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 14001 γηα εκπνξία 

θαη ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (αθνξά ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πξνκεζεπηέο) 

ΝΑΙ   

4.1.4 Πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 14001 γηα ζρεδηαζκφ 

θαη θαηαζθεπή ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ 

(αθνξά ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο) 

ΝΑΙ   

4.1.5 Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ 

ΔΛΟΣ ή θαη αληίζηνηρσλ, ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 
θαηά ΔΝ 840/2/5/6 απφ αλαγλσξηζκέλν 

θέληξν ειέγρνπ, CE γηα ηνλ θάζε 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν θάδνπ 

ΝΑΙ   

5 Βάξε 

5.1 Βάξνο θελνχ θάδνπ < 100kg   

5.2 Ωθέιηκν θνξηίν θάδνπ > 440kg   

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, εφόςον 
ηθτθθεί κατά τθ διαδικαςία  του ελζγχου  
των τεχνικών προδιαγραφών  απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή   εληφο  10 εκεξψλ απφ 

ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπο νη 

δηαγσληδφκελνη λα επηδείμνπλ δείγκα ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ 

Δθφζνλ 

δεηεζεί 

  

7 Δγγχεζε 
7.1 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη 

εγγξάθσο θαηαζέηνληαο Τπεχζπλε Γήισζε 

φηη παξέρεη ηηο παξαθάησ πεξηγξαθφκελεο 
εγγπήζεηο (σο ρξφλνο έλαξμεο ησλ 

εγγπήζεσλ νξίδεηαη ε εκεξνκελία νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ 
θάδσλ): 

ΝΑΙ   

7.1.1 Δγγχεζε επηζηξνθήο ειαηησκαηηθνχ 

πξντφληνο θαη άκεζεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ  

< 30 κέξεο   

8 Υξφλνο παξάδνζεο 
8.1 Υξφλνο παξάδνζεο θάδσλ < 7 κήλεο   
8.2 Η ηειηθή παξάδνζε ησλ θάδσλ λα γίλεη ζηελ 

έδξα ηνπ Αγνξαζηή κε ηα έμνδα λα βαξχλνπλ 

ηνλ Πξνκεζεπηή 

ΝΑΙ   
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Οη απαληήζεηο ζηηο αλσηέξσ ηερληθέο απαηηήζεηο λα είλαη αλαιπηηθέο θαη επεμεγεκαηηθέο (λα παξαπέκπνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπο ησλ πξσηφηππσλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ φπνπ είλαη δπλαηφ). 
 

 o ΤΝΣΑΞΑ 
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