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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού 

Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων και Κάδων Οικιακής Κομποστοποίησης 

στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “INTERNET OF 

BINS” (Πακέτο Εργασίας 3/ Παραδοτέα 3.2.2, 3.2.3) του 

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA 

CBC “Greece-Albania 2014-2020” 

0. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση 

Εξοπλισμού Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Κάδων Οικιακής 

Κομποστοποίησης στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “INTERNET OF BINS” (Πακέτο Εργασίας 

3/ Παραδοτέα 3.2.2, 3.2.3) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-

Albania 2014-2020”»  και αφορά τις κάτωθι ομάδες προμηθειών: 

 

TMHMA Περιγραφή 
Κωδικός 

C.P.V. 

Πλήθος 

(τμχ) 

1 
Συστήματα Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων  
44613400-4 5 

2 Κάδοι Οικιακής Κομποστοποίησης  44613800-8 100 

 

Ο στρατηγικός στόχος υλοποίησης των προμηθειών της παρούσης συνδέεται άρρηκτα με τους 

στόχους της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης INTERNET OF BINS και ειδικότερα με εκείνους που 

αφορούν στην αναβάθμιση/επέκταση των υποδομών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων. Τα 

προσδοκόμενα οφέλη από την υλοποίηση των προμηθειών παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

Τμήμα Προμηθειών 1: Συστήματα Υπογειοποίησης Κάδων (παραδοτέο 3.2.2) 

Με την υιοθέτηση του παραπάνω συστήματος ο Δήμος Μτεσόβου προσδοκά την επίτευξη των 

παρακάτω στόχων και ωφελειών : 

 Αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας απορριμμάτων καθόσον ένας υπόγειος κάδος 

αντικαθιστά 3 έως 4 κοινούς τροχήλατους κάδους, χάριν στην μερική αυτοσυμπίεση με την 

βαρύτητα, με αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά το κόστος αποκομιδής καθόσον θα μπορούν να 

γίνονται λιγότερα δρομολόγια αποκομιδής. 

 Γενική αισθητική ανάπλαση/αναβάθμιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στα σημεία 

εγκατάστασης όπου σήμερα οι υφιστάμενοι τροχήλατοι κάδοι παρουσιάζουν μια σχετικά 

«άναρχη» εικόνα : Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος θα είναι η πλατφόρμα κυκλοφορίας 

(πεζοδρόμου) μαζί με ένα καλαίσθητο και συμπαγών διαστάσεων πύργο τροφοδοσίας. Η 
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αναβάθμιση του σημείου εγκατάστασης συμβάλλει στην καλύτερη ελκυστικότητα και τόνωση της 

εμπορικής δραστηριότητας των γύρω καταστημάτων 

 Με την υπογειοποίηση, επιτυγχάνεται η ανάκτηση του δημόσιου χώρου με την μικρότερη 

κατάληψη κοινόχρηστων χώρων. 

 Αποτρέπεται ριζικά η έκθεση των απορριμμάτων στην κοινή θέα και επιτυγχάνεται ασφαλή 

αποθήκευση απορριμμάτων χωρίς προβλήματα οσμών (στεγανότητα συστήματος, χαμηλότερες 

θερμοκρασίες στο υπόγειο τμήμα) και αποτροπή πρόσβασης στα έντομα, αδέσποτα ζώα και 

ρακοσυλλέκτες. Επιτυγχάνεται η καθυστέρηση αερόβιων ζυμώσεων λόγω της διατήρησης 

χαμηλότερης θερμοκρασίας των απορριμμάτων με υπόγεια αποθήκευση. 

 Oι υπόγειοι κάδοι έχουν βελτιωμένη λειτουργικότητα για τους χρήστες και ειδικές ομάδες χρηστών 

(παιδιά, ΑΜΕΑ, κλπ) 

 Βελτιώνονται αισθητά οι συνθήκες εργονομίας εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας για το 

προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας 

 Συγκριτικά υψηλότερη ανθεκτικότητα σε βανδαλισμούς και καλύτερη διαχρονική εμφάνιση 

 Οι υπόγειοι κάδοι εφοδιάζονται με πολύ απλά συστήματα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την συντήρηση. 

 

Τμήμα Προμηθειών 2: Κάδοι Οικιακής Κομποστοποίησης (παραδοτέο 3.2.3) 

Με σκοπό τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σε ότι αφορά τους στόχους που 

έχουν τεθεί για την απόρριψη του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων, ο 

Δήμος Μετσόβου προτίθεται να προμηθευθεί κάδους για χρήση οικιακής κομποστοποίησης (100 τμχ).  

Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης προμήθειας είναι να υλοποιηθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα 

οικιακής κομποστοποίησης σε επίπεδο Δήμου. Για τους σκοπούς του προγράμματος μέρος των 

κάδων θα διατεθούν σε πιλοτικό δείγμα νοικοκυριών ή/και επιχειρήσεων του Δήμου Μετσόβου και οι 

υπόλοιποι σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους πρασίνου (πλατείες, πάρκα κλπ) με αυξημένες ανάγκες 

συντήρησης πρασίνου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πράξη INTERNET OF BINS χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 

INTERREG IPA CBC “GREECE-ALBANIA 2014-2020” σύμφωνα με την αριθμ. 75104/10-7-2018 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΨΛΚΗ465ΧΙ8-ΤΣΓ) όπου και 

εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στην ΣΑ ΕΠ518/6 ΤΡΟΠ.0 με 

ενάριθμο κωδικό 2018ΕΠ51860004 (INTERNET OF BINS, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, GR-AL 2014-20). 

Επιπλέον, η πράξη έχει καταχωρηθεί και στο Ο.Π.Σ. με ενάριθμο κωδικό έργου (MIS): 5030885. 
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1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1 Tμήμα 1: Συστήματα Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

1.1.1. Γενικές Απαιτήσεις 

Τα υπόγεια συστήματα θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου, προκειμένου να εγκατασταθούν 

περαιτέρω σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία σε “συστοιχίες” 1-2 τεμαχίων. 

Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την τελική επιλογή των σημείων εγκατάστασης θα επιβεβαιωθεί 

από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. 

Στις προβλεπόμενες θέσεις λειτουργίας των υπόγειων συστημάτων οι απαιτούμενες εργασίες 

εγκατάστασης τους θα πραγματοποιηθούν ως περιγράφεται αναλυτικά στη παρούσα. 

Οι προς προμήθεια υπόγειοι κάδοι θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι, 

σύγχρονοι, εξελιγμένου και γνωστού τύπου σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Οι προς προμήθεια υπόγειοι κάδοι θα πρέπει υποχρεωτικά: 

1. Να είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και να έχουν αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη 

λειτουργία στην Ελλάδα (τουλάχιστον 3ετίας με ελάχιστο πλήθος εγκατεστημένων μονάδων, ίσο 

της δημοπρατούμενης ποσότητας). Πρωτότυπα συστήματα υπόγειων κάδων, που δεν έχουν 

δοκιμαστεί επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά. 

2. Να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση τους 

χωρίς προβλήματα. Ειδικότερα το υπέργειο τμήμα θα πρέπει να εμφανίζει, ευχάριστο σχεδιασμό 

ώστε να προσφέρει αρχιτεκτονική εναρμόνιση, με τον περιβάλλοντα χώρο του σημείου 

εγκατάστασης. 

3. Να είναι συγκροτημένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν τις απαιτούμενες συνθήκες 

ασφάλειας κατά τον χειρισμό τους. Ειδικότερα δε - και όπου εφαρμόζεται - τα επί μέρους τμήματα 

των κάδων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN-13071-1 και EN-13071-2. 

4. Να είναι κατά το δυνατόν απλοί στο σχεδιασμό και στην λειτουργία τους, ώστε να προσφέρουν 

εύκολο χειρισμό, εύκολες συνθήκες συντήρησης και εύκολες συνθήκες πρόσβασης για 

συντήρηση και καθαρισμό οπότε απαιτείται. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ευκολία της διαδικασίας 

εγκατάστασης των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων, στα προβλεπόμενα σημεία λειτουργίας 

5. Να παρέχουν αποδεδειγμένα επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων 

οσμών και να αποτρέπουν την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων κλπ 

6. Να συντελούν στην συμβατότητα, αφού οι κάδοι αποθήκευσης θα πρέπει υποχρεωτικά, να είναι 

κατάλληλοι για συνεργασία με συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης, με 

μηχανισμό τύπου πρέσας. Η δε εκκένωσή τους υποχρεωτικά θα επιτυγχάνεται, με προσαρμογή 

στους πλευρικούς βραχίονες ανατροπής του ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου 

οχήματος, με τον οποίο ανατρέπονται οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων.  

7. Να είναι ιδιαίτερα εύχρηστοι και με γεωμετρικά χαρακτηριστικά πλάτους και μήκους, που δεν θα 

υπερβαίνει τα 2m περίπου, έτσι ώστε να μπορούν να σχηματίζουν “νησίδες” συμπαγών 

διαστάσεων με “συστοιχίες” μιας και περισσοτέρων μονάδων και να μπορούν να εισαχθούν σε 

κατάλληλα σκάμματα, που θα διαμορφώσει ο ανάδοχος, για την περισυλλογή οικιακών 

απορριμμάτων από σημεία της πόλης. 

8. Το βάθος των σκαμμάτων που απαιτείται για την εγκατάστασή τους, να μην υπερβαίνει περίπου 

τα 2 έως 2,2m, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες παρεμβολών με τα υφιστάμενα υπόγεια 

δίκτυα Ο. Κ. Ω. 

9. Το προστατευτικό φρεάτιο εκ σκυροδέματος θα πρέπει να είναι τέτοιων χαρακτηριστικών 

(αποδεδειγμένα στεγανό), ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εγκατάστασής του και σε σημεία 

της πόλης με υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα 
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10. Η συγκρότηση κάθε ενός υπόγειου κάδου, θα προσφέρει μια συνολική γεωμετρική αποθηκευτική 

χωρητικότητα 3.000 lit περίπου (±10%). 

1.1.2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, και αμεταχείριστα, σύγχρονα, 

εξελιγμένου και γνωστού τύπου σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. 

Κάθε σύστημα υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων θα αποτελείται από το υπόγειο και το υπέργειο 

τμήμα. 

1.1.2.-1 Υπόγειο τμήμα 

Προστατευτικό φρεάτιο 

Για την σταθεροποίηση του εδάφους και την στεγανοποίηση του συστήματος, το υπόγειο τμήμα θα 

αποτελείται από ένα φρεάτιο κατασκευασμένο από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα 

κατάλληλων προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής. 

Το εν λόγω προστατευτικό φρεάτιο θα είναι σχήματος κόλουρης πυραμίδας περίπου με εξωτερικές 

διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 1,7x1,7x1,9m περίπου και το οποίο δύναται να εγκατασταθεί σε ένα σκάμμα 

ανάλογων διαστάσεων μετά από εκσκαφή του εδάφους. Το φρεάτιο θα είναι ολόσωμης κατασκευής 

κατασκευασμένο από σκυρόδεμα (κατηγορίας C30/37 τουλάχιστον - ως ορίζεται στον Ελληνικό 

Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΦΕΚ 1561 Β’ 2016, στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 ή ανάλογο 

πρότυπο). Η εκσκαφή του σκάμματος θα πραγματοποιηθεί με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου. 

Επισημαίνεται ότι για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανότητας του υπόγειου φρεατίου από 

σκυρόδεμα, είναι επιβεβλημένη η σκυροδέτηση του σε μία φάση (μονομπλόκ), ώστε να αποφευχθούν 

οι ενώσεις που αποτελούν και σημεία αστοχίας, σ’ ότι αφορά την στεγανότητα. 

Το βάρος του φρεατίου θα είναι υποχρεωτικά 4tn τουλάχιστον ώστε να αποφεύγονται προβλήματα 

άνωσης σε σημεία με παρουσία υδροφόρου ορίζοντα, τα τοιχώματα του θα είναι ικανού πάχους (120 

mm τουλάχιστον) ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του εδάφους και να 

αποτρέπεται η διαρροή τυχόν υγρών και στραγγισμάτων στο υπέδαφος. 

Προς τεκμηρίωση της αντοχής στις πιέσεις του εδάφους και τις στεγανότητας, οι υποψήφιοι θα πρέπει 

υποχρεωτικά να προσκομίσουν: σχέδια και αναλυτική στοιχειοθέτηση (μελέτη) και στατικούς 

υπολογισμούς σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωκώδικες. 

Επισημαίνεται ότι για την εξασφάλιση της ποιότητας, ιδιαίτερα ο κατασκευαστής του προστατευτικού 

φρεατίου εκ σκυροδέματος θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ISO 9001. 

Το προστατευτικό φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολο 

καθαρισμό του εσωτερικού χώρου. 

Για την διευκόλυνση της εγκατάστασής του, το προκατασκευασμένο φρεάτιο κατά την παράδοσή του 

θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που θα επιτρέπουν την εύκολη 

και ασφαλή εναπόθεσή του και προσαρμογή του μέσα στο σκάμμα. 

Το φρεάτιο εγκαθίσταται σε σκάμμα ανάλογων διαστάσεων μετά από εκσκαφή του εδάφους. 

Επιπλέον ο πυθμένας του σκάμματος θα πρέπει να έχει επαρκή θεμελίωση ώστε να μην 

παρουσιάζονται προβλήματα καθίζησης του προκατασκευασμένου φρεατίου μέσα στο έδαφος. Η 

θεμελίωση θα πραγματοποιηθεί με διάστρωση σκυροδέματος (κατηγορίας C12/15 μπετόν 

καθαριότητας - ως ορίζεται στον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΦΕΚ 1561 Β’ 2016, 

στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 ή ανάλογο πρότυπο και πάχους 10 cm τουλάχιστον). 

Κατά την εγκατάστασή του, το φρεάτιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα «αλφαδιασμένο» με την άνω 

επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου. Περιμετρικά θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα κανάλια απο-
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στράγγισης μέσω των οποίων θα μπορεί να διαφεύγει το νερό της βροχής χωρίς να παρουσιάζεται 

πρόβλημα εισροής μέσα στον χώρο του κάδου. 

Κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων 

Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο αποθήκευσης των 

απορριμμάτων χωρ. 2,5m³ τουλάχιστον ±10%. 

Ο κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος υποχρεωτικά από σκληρό 

πλαστικό (από πολυαιθυλένιο και όχι μεταλλικός για να συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις 

διαδικασίες αποκομιδής), πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε 

κτυπήματα και προσκρούσεις και να συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες αποκομιδής. 

Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι των υγρών. Το σώμα του πλαστικού 

κάδου θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε ενιαίο κέλυφος (μονομπλόκ) με τοιχώματα πάχους 9mm 

τουλάχιστον χωρίς ραφές και συγκολλήσεις. Αν χρησιμοποιούνται μεταλλικά στοιχεία ή εξαρτήματα 

στην συγκρότηση του κάδου, αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία 

προστασίας έναντι της διάβρωσης. 

Το καθαρό βάρος του κάδου αποθήκευσης δεν θα είναι μεγαλύτερο των 150 kg. Ο κάδος 

αποθήκευσης θα πρέπει να έχει την ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου 

απορριμμάτων με χαρακτηριστικά που επικρατούν σε Δήμους της Ελλάδας και να έχει αντοχή στα 

αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες αποκομιδής. 

Ειδικότερα ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-

13071-1 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 

Τρόπος αποκομιδής κάδου αποθήκευσης 

Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά, με την ανατροπή του 

μέσα στη χοάνη οπίσθιας φόρτωσης, ενός συμβατικού απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας), 

σε συνεργασία με τους πλευρικούς βραχίονες, (κατά DIN) κλασσικού τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. 

Προς τούτο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κάδου, θα πρέπει να είναι συμβατά για συνεργασία με 

τον ανυψωτικό μηχανισμό. 

Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις παραλαβής και ανέλκυσης, από 

το προστατευτικό φρεάτιο οι οποίες θα συνεργάζονται με σύστημα απλού γάντζου αγκίστρωσης. Ο 

αναγκαίος μηχανισμός για την παραλαβή και την ανέλκυση του κάδου από το έδαφος, θα πρέπει να 

είναι τέτοιων γεωμετρικών χαρακτηριστικών και βάρους, ώστε να μπορεί υποχρεωτικά να 

προσαρμοστεί, στον υπάρχοντα στόλο απορριμματοφόρων οπίσθιας φόρτωσης του Δήμου. 

Πλατφόρμα ασφαλείας 

Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκομιδής κατά την διαδικασία εξαγωγής, 

ανύψωσης και αποκομιδής του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου προστατευτικού φρεατίου θα 

πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μια μετακινούμενη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κάτω από τον 

κάδο ή στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισμένος εντός του φρεατίου. Κατά την εξαγωγή του κάδου 

η εν λόγω πλατφόρμα θα μετακινείται προς τα πάνω ώστε να καλύπτει με ασφάλεια το άνοιγμα του 

υπόγειου τμήματος και να προστατεύει τους διερχόμενους εν όσο ο κάδος βρίσκεται απομακρυσμένος 

από το χώρο του φρεατίου. 

Η εν λόγω πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να έχει αντοχή φορτίου ενός ατόμου βάρους έως 150 kg 

που τυχόν στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρμα θα υποχωρεί προς τα κάτω μόνο κατά την εκ νέου 

βύθιση του κάδου εντός του φρεατίου. 

Αν χρησιμοποιούνται μεταλλικά στοιχεία ή εξαρτήματα στην συγκρότηση της πλατφόρμας ασφαλείας, 

αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι της διάβρωσης. 
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Ειδικότερα η πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου 

EN-13071-2 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 

Προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήματα, οι μηχανισμοί λειτουργίας της πλατφόρμας 

δεν θα βασίζονται σε συστήματα αντίβαρων, που παρουσιάζουν αυξημένα προβλήματα συντήρησης, 

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εν λόγω πλατφόρμα να κινείται μέσω κατάλληλων αεροελατηρίων. 

Επιπλέον, η ως άνω πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διατάξεις και μηχανισμούς που 

επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού φρεατίου για 

τυχόν επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού. 

1.1.2.-2 Υπέργειο τμήμα 

Πλατφόρμα πεζοδρόμου 

Το πάνω μέρος του προστατευτικού φρεατίου του κάδου θα πρέπει να καλύπτεται με μια κατάλληλα 

διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κατά προτίμηση στη στάθμη του πεζοδρόμου και θα 

είναι διαστάσεων που ταυτίζονται με την άνω περίμετρο του πλαισίου του προστατευτικού φρεατίου 

ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών πάνω από τον χώρο του υπόγειου κάδου. 

Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να εφάπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής 

στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και της εισροής των νερών της βροχής 

εντός του φρεατίου. Από την εμφανή πλευρά, η επιφάνεια της πλατφόρμας θα φέρει κατάλληλη 

επικάλυψη με πλακίδια φυσικού πετρώματος γρανίτη η οποία θα πρέπει να μπορεί να εναρμονίζεται 

με τον περιβάλλοντα χώρο των σημείων εγκατάστασης και θα πρέπει να είναι ανθεκτική στη διάβρωση 

και τις φθορές (τυχόν απαιτήσεις χρωματισμού θα καθορισθούν στη σχετική σύμβαση). 

Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να είναι στιβαρής μεταλλικής κατασκευής. Οι επιφάνειες των 

μεταλλικών στοιχείων της πλατφόρμας θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία 

προστασίας έναντι της διάβρωσης. 

Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλους μηχανισμούς ή διατάξεις χάριν στους 

οποίους θα ανοίγει και κλείνει ώστε να μπορεί με ασφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδος αποθήκευσης 

κατά την φάση της αποκομιδής του. Το σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος θα πρέπει να λειτουργεί 

με τρόπο χωρίς να απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας (ηλ.ρεύμα κ.ά). Γενικά ο χειρισμός ανοίγματος 

και κλεισίματος της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι εύκολος χωρίς να απαιτείται άσκηση μεγάλης 

μυϊκής δύναμης και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να πραγματοποιείται από ένα άτομο σε συνήθη 

φυσική κατάσταση. 

Επίσης, η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κλειδώματος που θα την συγκρατεί 

με ασφάλεια σε οριζόντια θέση. Το ξεκλείδωμα θα επιτυγχάνεται με κλειδί με το οποίο θα εφοδιάζεται 

το πλήρωμα της αποκομιδής. Για την αποτροπή πρόσβασης τρίτων μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, το 

κλειδί θα πρέπει να είναι ειδικού τύπου μη ευρέως διαδεδομένο αλλά κοινό για όλους τους υπόγειους 

κάδους (master key). 

Η αντοχή σε φορτίο της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι 500 kg/m² τουλάχιστον. Ειδικότερα η 

πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2 

και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό. 

Διάταξη εισαγωγής απορριμμάτων 

Πάνω στην ως άνω περιγραφόμενη πλατφόρμα πεζοδρόμου θα προσαρμόζεται το υπέργειο τμήμα 

που αποτελείται από “χοάνη/πύργο” εισαγωγής των απορριμμάτων. 

Επειδή η “χοάνη/πύργος” αποτελεί το εμφανές σημείο όλης της κατασκευής θα πρέπει να παρουσιάζει 

προσεγμένο και ελκυστικό σχεδιασμό. Επιπλέον για την διασφάλιση της διαχρονικής ελκυστικής 
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εμφάνισης το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 ή 

ανώτερο) ή από μέταλλο με ισοδύναμες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες ελάχιστου πάχους 1,5 mm. 

Η “χοάνη/πύργος” θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρμας και πάνω από το κέντρο του 

κάδου ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή ισοκατανομή των απορριμμάτων που ρίπτονται μέσα στον κάδο 

υπόγειας αποθήκευσης. Θα είναι ορθογωνίου ή κυλινδρικού σχήματος και θα πρέπει να είναι σχετικά 

συμπαγών διαστάσεων, μεγίστου ύψους 1,2 m ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα χρήσης και 

για τους ΑΜΕΑ. 

Η ”χοάνη/πύργος” θα φέρει ένα στόμιο εισαγωγής ικανών διαστάσεων (70x70cm ή διαμέτρου 50-

70cm, ±5%) ώστε να μπορεί να δέχεται σακούλες με απορρίμματα και μεγάλου μεγέθους. 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των 

νερών της βροχής και την έκλυση οσμών. 

Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες. Επιθυμητό το 

σκέπαστρο να ανοίγει με μηχανισμό ποδοπεντάλ. 

1.1.3. Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις 

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά των υπόγειων συστημάτων για παράδοση σε 

αποθηκευτικό χώρο του Δήμου και κατόπιν η μεταφορά τους στα σημεία εγκατάστασης που θα 

οριστούν από την Υπηρεσία καθώς και η εκτέλεση των εργασιών συναρμολόγησης / εγκατάστασης 

τους. 

Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες για τη διαμόρφωση των σκαμμάτων για την εγκατάσταση εκάστου 

υπόγειου συστήματος - ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού στρώματος και εκσκαφή του εδάφους σε 

διαστάσεις που θα υποδείξει ο ανάδοχος - θα γίνουν με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου 

Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης οι υπηρεσίες του Δήμου αναλαμβάνουν να 

εξασφαλίσουν για κάθε σημείο εγκατάστασης τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια τομής 

οδοστρώματος, άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας κλπ.) καθώς και την μη ύπαρξη υπόγειων υποδομών 

δικτύων Ο.Κ.Ω. (ήτοι σωληνώσεις υδροδότησης, αποχέτευσης, και καλωδιώσεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, δημοτικού 

φωτισμού, οπτικών ινών, κλπ). 

Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαμψης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. θα γίνουν με 

φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Δήμου, πριν την διαμόρφωση των απαιτούμενων τάφρων. 

Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου θα εκτελεσθούν και οι παρακάτω εργασίες σε κάθε σημείο 

εγκατάστασης : 

1. διάστρωση σκυροδέματος στον πυθμένα κάθε σκάμματος (μπετόν καθαριότητας) για 

αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσματος των κάδων με την 

επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου 

2. τοποθέτηση του προστατευτικού προκατασκευασμένου φρεατίου εντός του σκάμματος 

3. επίχωση / εγκιβωτισμός των υπόγειων κάδων με κατάλληλο αδρανές υλικό 

4. κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιμετρικά των υπόγειων κάδων και 

αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση. 

5. όλες οι απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους 

τμημάτων και μηχανισμών ώστε οι υπόγειοι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση λειτουργίας, 

έτοιμοι για χρήση. 

1.1.4 Επιπλέον Στοιχεία Ηλεκτρονικού Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς  

Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να 

ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού. 
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Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει - επί ποινή αποκλεισμού - να υποβάλουν στην Τεχνική τους Προσφορά 

τις παρακάτω ειδικότερες πληροφορίες: 

1. Τεχνικές πληροφορίες για την “χοάνη-πύργο” τροφοδοσίας : 

- Υλικό κατασκευής και αντοχή έναντι της διάβρωσης. 

- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

- Περιγραφή τρόπου λειτουργίας. 

2. Τεχνικές πληροφορίες για το προστατευτικό φρεάτιο : 

- Υλικό κατασκευής: τύπος σκυροδέματος και οπλισμού, χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος, 

απόβαρο φρεατίου 

- Διαστάσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, πάχη τοιχωμάτων και πυθμένα 

- Αναλυτική στοιχειοθέτηση και αναλυτικοί στατικοί υπολογισμοί (μελέτη), σύμφωνα με τους 

ισχύοντες ευρωκώδικες, για τεκμηρίωση της αντοχής στις πιέσεις του εδάφους και τις 

στεγανότητας. 

3. Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο αποθήκευσης απορριμμάτων : 

- Υλικό κατασκευής και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του 

- Πάχη τοιχωμάτων 

- Διαστάσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και βάρος του κάδου 

4. Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασμα του κάδου αποθήκευσης: 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά διατάξεων προσαρμογής στον ανυψωτικό μηχανισμό του 

απορριμματοφόρου για την εκκένωση του κάδου δια της ανατροπής 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος παραλαβής (από υδραυλικό γερανό) 

- Τεκμηρίωση για την συμβατότητα λειτουργίας των προσφερομένων υπόγειων κάδων με τα 

υφιστάμενα απορριμματοφόρα του Δήμου (οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν το 

αμαξοστάσιο του Δήμου και να λάβουν πληροφορίες για το στόλο των οχημάτων του). Θα 

υποβληθούν στοιχεία βαρών, σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες όμοιων εγκαταστάσεων. 

5. Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα πεζοδρόμου : 

- Σχεδιάγραμμα της συγκρότησης 

- Αναφορά στην μηχανική αντοχή της κατασκευής 

- Περιγραφή συστήματος αποτροπής εισροής νερών βροχής μέσα στο υπόγειο τμήμα 

- Περιγραφή προτεινόμενων επιστρώσεων της επιφάνειας της πλατφόρμας 

- Περιγραφή του συστήματος ανοίγματος καθώς και περιγραφή του συστήματος κλειδώματος. 

6. Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα ασφαλείας : 

- Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας. 

- Διάταξη λειτουργίας της πλατφόρμας (προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήματα, 

θα πρέπει να αποφευχθούν συστήματα με αντίβαρα). 

- Να αναφερθεί η μέγιστη φόρτιση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 kg που 

ασκούνται σε όλα τα σημεία της πλατφόρμας. 

7. Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων: 

- Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης 

- Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης: βάρη υλικών, οδηγίες συναρμολόγησης, κλπ. 

8. Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης : 

- Υποβολή δήλωσης για τον χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας. 

9. Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας : 

- Υποβολή δήλωσης για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ως ελάχιστος χρόνος για 

την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 
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Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους εφαρμογής της παρεχόμενης 

εγγύησης. 

10. Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος : 

- Υποβολή δήλωσης για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την παροχή των 

ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. 

11. Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού : 

- Υποβολή δήλωσης για την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σχετικά με τον 

ορθό χειρισμό των υπόγειων συστημάτων, τους ελέγχους και τις τακτικές εργασίες συντήρησης 

που απαιτούνται. 

12. Πιστοποιητικά ποιότητας και μηχανικής αντοχής : 

Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ποιότητας (9001) και συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα από 

αναγνωρισμένο / διαπιστευμένο κέντρο ελέγχου για τον προσφερόμενο τύπο. 

Ειδικότερα δε, θα πρέπει να πληρούν κατ’ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-1 όσον 

αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές : 

- Δοκιμή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.1 του ανωτέρω προτύπου) 

- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω 

προτύπου) 

- Δοκιμή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου) 

- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.3.1 του ανωτέρω 

προτύπου) 

- Δοκιμή μηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης (παρ. 6.3.3 του 

ανωτέρω προτύπου) 

- Δοκιμή διάβρωσης μεταλλικών μερών του κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.5 του ανωτέρω 

προτύπου) 

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν κατ’ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2 όσον 

αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές : 

- Αντοχή πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω προτύπου) 

- Λειτουργικότητα πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου) 

- Αντοχή πλατφόρμας πεζοδρόμου - κυκλοφορίας πεζών (παρ. 6.2.4 του ανωτέρω προτύπου) 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν με ευμεγέθη γράμματα με ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο 

εμπρόσθιο τμήμα του κάδου ή/και με ειδικό αυτοκόλλητο  

 στοιχεία ιδιοκτησίας (Δήμος Μετσόβου) και αύξων μοναδικός αριθμός κάδου 

 στοιχεία του χρηματοδοτικού προγράμματος και της πράξης INTERNET OF BINS σύμφωνα 

με το υπόδειγμα που δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

                                         Παραδοτέα 3.2.2-3.2.3     σελ. 12/16 

1.1.5 Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών  

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Υπόγειο Τμήμα 

 
ΝΑΙ   

2 
Υπέργειο Τμήμα 

 
ΝΑΙ   

3 
Λοιπές Τεχνικές Απαιτήσεις 

  
ΝΑΙ   
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1.2 Τμήμα 2: Κάδοι Οικιακής Κομποστοποίησης 

1.2.1 Τεχνικές Προδιαγραφές  

Οι κάδοι ταχείας ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων θα είναι ιδανικοί για πάρκα, πλατείες και 

κατοικίες. Θα είναι κατάλληλοι για την ταχεία ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων, όπως φλούδες 

από φρούτα και λαχανικά, κομμένα κλαδιά, φυτά, χόρτα, κουρεμένο γρασίδι, φύλλα κλπ., τα οποία δε 

θα χρειάζεται πλέον να αποκομίζονται. Θα είναι έτσι σχεδιασμένοι, ώστε να αποφεύγεται η αναερόβια 

διάσπαση και σήψη που έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή επιβλαβών αερίων για τους 

μικροοργανισμούς.  

Οι κάδοι ταχείας ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων θα έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 600 

λίτρα και θα είναι πρόσφατης κατασκευής.  

Ο προσφερόμενος τύπος κάδου πρέπει να είναι κωνικού σχήματος, χωρητικότητας 600 λίτρων, με 

μεγάλο άνοιγμα εισόδου υλικών, περίπου 80Χ80 cm έτσι ώστε να διευκολύνεται η τροφοδοσία, ο 

έλεγχος και η διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων, για τη διατήρηση βέλτιστων συνθηκών 

αερόβιας κομποστοποίησης. 

Οι διαστάσεις του να είναι : 0,85 Χ 0,85 (m) περίπου. To ύψος του, 1,00 m (± 5%). 

Ο προσφερόμενος τύπος κάδου πρέπει να είναι εφοδιασμένος με 

- κουμπωτό καπάκι, το οποίο δεν παρασύρεται από τον άνεμο και δεν επιτρέπει τη διείσδυση 

της βροχής. 

- κατάλληλη πόρτα εξαγωγής της έτοιμης κομπόστας, τμήμα του σε κάθε πλευρά του κάδου, 

μεγάλων διαστάσεων, ώστε να διευκολύνεται η παραλαβή του έτοιμου compost. 

Να είναι εφοδιασμένος με ανοιχτή βάση, έτσι ώστε να επιτρέπεται ο άμεσος εμβολιασμός των 

οργανικών απορριμμάτων από τους μικροοργανισμούς εδάφους και η άμεση αποστράγγιση των 

διασταλλαγμάτων, περιορίζοντας έτσι την υγρασία αποικοδόμησης στα επιθυμητά επίπεδα, 

επιταχύνοντας τη διαδικασία κομποστοποίησης και την παραγωγή υψηλής ποιότητας 

εδαφοβελτιωτικού. 

Ο προσφερόμενος τύπος κάδου, πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας 100% 

ανακυκλωμένο πλαστικό, υψηλής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία, με ελάχιστη εγγύηση 5 ετών. 

Ο κάδος θα είναι χρώματος πράσινου και θα φέρει ειδική αυτοκόλλητη επιγραφή που θα ενημερώνει 

τους πολίτες ότι μπορούν να απορρίψουν εντός αυτού μόνο βιο-απόβλητα. Το περιεχόμενο της 

μακέτας θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Το υλικό της αυτοκόλλητης επιγραφής θα είναι ισχυρό 

ώστε να αντέχει σε κακές καιρικές συνθήκες και χρήση. 

Όλοι οι κάδοι που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα παραδοθούν σε χώρο του Δήμου που θα υποδειχθεί 

από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Η μεταφορά και εκφόρτωση θα γίνει με έξοδα και με προσωπικό 

του προμηθευτή. 

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν με ευμεγέθη γράμματα με ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο 

εμπρόσθιο τμήμα του κάδου ή/και με ειδικό αυτοκόλλητο  

 στοιχεία ιδιοκτησίας (Δήμος Μετσόβου) και αύξων μοναδικός αριθμός κάδου 

 στοιχεία του χρηματοδοτικού προγράμματος και της πράξης INTERNET OF BINS σύμφωνα 

με το υπόδειγμα που δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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1.2.2 Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών  

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Χωρητικότητα τουλάχιστον 600lt ΝΑΙ   

2 

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: 

-Άνοιγμα εισόδου υλικών: 80x80 cm 

(τουλάχιστον) 

- Διαστάσεις: 0,85 Χ 0,85 (m) περίπου 

Ύψος: 1,00 m (± 5%). 

ΝΑΙ   

3 

Ο προσφερόμενος τύπος κάδου 

πρέπει να είναι εφοδιασμένος με 

- κουμπωτό καπάκι, το οποίο 

δεν παρασύρεται από τον 

άνεμο και δεν επιτρέπει τη 

διείσδυση της βροχής. 

- κατάλληλη πόρτα εξαγωγής 

της έτοιμης κομπόστας, τμήμα 

του σε κάθε πλευρά του κάδου, 

μεγάλων διαστάσεων, ώστε να 

διευκολύνεται η παραλαβή του 

έτοιμου compost. 

ΝΑΙ   

4 

Να είναι εφοδιασμένος με ανοιχτή βάση, 

έτσι ώστε να επιτρέπεται ο άμεσος 

εμβολιασμός των οργανικών 

απορριμμάτων από τους 

μικροοργανισμούς εδάφους και η άμεση 

αποστράγγιση των διασταλλαγμάτων, 

περιορίζοντας έτσι την υγρασία 

αποικοδόμησης στα επιθυμητά επίπεδα, 

επιταχύνοντας τη διαδικασία 

κομποστοποίησης και την παραγωγή 

υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού 

ΝΑΙ   

5 

Ο προσφερόμενος τύπος κάδου, πρέπει 

να είναι κατασκευασμένος από υψηλής 

ποιότητας 100% ανακυκλωμένο 

πλαστικό, υψηλής αντοχής στην ηλιακή 

ακτινοβολία,. 

ΝΑΙ   

6 Ελάχιστη εγγύηση 5 ετών ΝΑΙ   

7 Ο κάδος θα είναι χρώματος πράσινου ΝΑΙ   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μέτσοβο, 29/5/2020 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
Μέτσοβο, 29/5/2020 

 
 
 
 
 
 
 

Δασούλας Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου 

 

 

 

 

Αθανασίου Απόστολος 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

Προμηθευόμενο Είδος 
Προμετρήσεις 

(τμχ.) 
€/τμχ. Καθαρή Αξία  

«Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Υπογειοποιημένων Κάδων Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων και Κάδων Οικιακής Κομποστοποίησης στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: 

“INTERNET OF BINS” (Πακέτο Εργασίας 3/ Παραδοτέα 3.2.2, 3.2.3) του Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”» 

ΟΜΑΔΑ 1:  

Συστήματα Υπογειοποιημένων Κάδων 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

5 €11.200,00 €56.000,00 

ΟΜΑΔΑ 2:  

Κάδοι Οικιακής Κομποστοποίησης 
100 € 64,5161 € 6.451,61 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: €62.451,61 

ΦΠΑ 24%:  €14.988,39 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ: €77.440,00 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μέτσοβο, 29/5/2020 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
Μέτσοβο, 29/5/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Δασούλας Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου 

 

 

 

 

 

Αθανασίου Απόστολος 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Ομάδα 1 
Εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης 
Ομάδα 2 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Μέτσοβο, 29/5/2020 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
Μέτσοβο, 29/5/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Δασούλας Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
Προϊστάμενος Τ.Υ. Δήμου 

 

 

 

 

 

Αθανασίου Απόστολος 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

  

 


