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ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

 έως 770 λιτ πλαστικών 

                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.276,00 € 
                                                               ΚΑΕ 2018: 20.7135.02 ποσού 74.400,00€ 

        Αρ. Μελέτης: 65/2017 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 

χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κομοτηνή 29/6/2017 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

 έως 770 λιτ πλαστικών 

                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.276,00 € 
                                                               ΚΑΕ 2018: 20.7135.02 ποσού 74.400,00€ 
 
Τ  Ε  Χ  Ν  Ι  Κ  Ε  Σ      Π  Ρ  Ο  Δ  Ι  Α  Γ  Ρ  Α  Φ  Ε  Σ 
 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡ. 770 ΛΙΤΡΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής,  και να 
ακολουθούν τα STANDARDS EN 840 στην νεότερη έκδοση του και να είναι ικανοί να δεχθούν 
οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. 
 Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι τουλάχιστον 730 λίτρα. 
 Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή 
του, το κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε 
να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 
 Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα 
στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον 
μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο 
χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. 
 Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης 
για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 
  
 
2. ΕΙΔΙΚΑ 
 Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων πρέπει να είναι  μονομπλόκ (κυρίως σώμα, καπάκι, 
κ.λ.π) και να έχουν κατασκευαστεί με  συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) 
υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές 
έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 
      Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 
 Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ'όλα τα σημεία του 
κάδου. 
 Το βάρος του κάδου  δεν θα ξεπερνάει τα 50 κιλά . 
 
3. ΤΡΟΧΟΙ 
 Ο κάδος πρέπει  να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό  αρίστης 
κατασκευής και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο 
άξονα κατά 360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να 
μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. 
 Ο κάθε τροχός  πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως 
και συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής 
να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. 
 Ο κάθε κάδος  πρέπει να έχει τη δυνατότητα να   ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα 
στους δυο τροχούς, που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι . 
 
 
4. ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
 Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα 
για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με 
ειδικό καπάκι και έχει απόλυτη στεγανότητα. 
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5. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ 
 
     Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς "πείρους", να 
ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Επίσης να έχει ειδικά 
ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. 
 
6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 
σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και χτένας. 
 Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα 
τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην 
Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το 
ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
 
7. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
α)  Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. 
β)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας και χρόνου κατασκευής με 
ευμεγέθη  γράμματα με ανεξίτηλη ανάγλυφη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.  
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 

 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΧΩΡ. 240 ΛΙΤΡΩΝ 
 
1.Περιγραφή του κάδου  
    O κάδος, χωρητικότητας 235lit θα αποτελείται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ 
πρέπει να φέρει δύο τροχούς σταθερής κατεύθυνσης Φ200mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένος, 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840. Το υλικό κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα 
που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή 
ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. Ο άξονας των τροχών πρέπει 
να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής  γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί να φέρουν 
εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. 
     Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε 
τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding). 
        To καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους 
και να έχει δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για 
την τοποθέτηση των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα 
επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η 
διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο. 
      Στο εμπρόσθιο τμήμα του επιθυμητό είναι να σχηματίζει ανύψωση τύπου V για μεγαλύτερη 
σταθερότητα και ασφάλεια. 
      Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό 
σχεδιασμό να αντέχει σε οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις. Ο 
σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να 
εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται 
πλαστικές σακούλες. Η  χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την 
άνετη και εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με  
ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους 
τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας". 
       Οι  δύο τροχοί  πρέπει να διασφαλίζουν την  εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε 
επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να  ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών 
εργαλείων. 
   Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του επιθυμητό είναι να υπάρχει ειδική 
οπή με σπείρωμα για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να 
καλύπτεται με ειδικό καπάκι βιδωτά και έχει απόλυτη στεγανότητα. 

Το βάρος των κάδων δεν θα ξεπερνάει τα 20 κιλά και οι τροχοί τους Φ200mm. 
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2.   ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 
σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. 
 Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα 
τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην 
Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το 
ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
 
3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ  
α)  Ο κάθε κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον 
Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός την νύχτα. 
β)  Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας με ευμεγέθη γράμματα με 
ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο εμπρόσθιο τμήμα του κάδου. 
γ) Οι κάδοι θα είναι χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 

 
4.   ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 Οι κάδοι  πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα 
σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. 
 Η διαμόρφωση των κάδων να  είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα 
τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην 
Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το 
ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων. 
Γ.   ΣΥΜΦΩΝΙΑΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των κάδων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εινιαίες 
προδιαγραφές του μητρώου του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων οι οποίες 
επισυνάπτονται στην παρούσα μελέτη. Τυχόν διαφορές ή συγκρούσεις μεταξύ της παρούσας 
μελέτης που εκπονήθηκε από την υπηρεσία του Δήμου με τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές 
υπερισχύουν οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές  του μητρώου του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων 
Συμβάσεων. 

Οι απαντήσεις στις συνημμένες τεχνικές απαιτήσεις θα είναι αναλυτικές και επεξηγηματικές 
(να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες παραγράφους των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου 
είναι δυνατό). 
 

Κομοτηνή 29/6/2017 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 

  έως 770 λιτ πλαστικών 

                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.276,00 € 
                                                               ΚΑΕ 2018: 20.7135.02 ποσού 74.400,00€ 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
Πλαστικοί κάδοι 
χωρ. 770 λίτρων 

πλαστικοί 
ΤΕΜ 380 145,00 55.100,00 

2. Πλαστικοί κάδοι 
χωρ. 240 λίτρων 

πλαστικοί 
ΤΕΜ 120 40,00 4.800,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 59.900,00 

    Φ.Π.Α. 24% 14.376,00 

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

74.276,00 

 
       

Κομοτηνή 29/6/2017 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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