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ΕΡΓΟ  

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΑΔΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ» 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

321.085,60 ΕΥΡΩ ΣΥΜ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24% 

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  



ΑΡΘΡΟ 1ο. Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων υπογειοποίησης 

κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. 

Συγκεκριμένα το σύστημα θα αποτελείται από 16 τεμ. υπόγειων κάδων  απορριμμάτων, 

προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής 

απορριμμάτων από την Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου σε σημεία της πόλεως που 

παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες και σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική 

αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους (πχ πλατείες, πεζόδρομοι, κλπ). 

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

περαιτέρω σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Η ακριβής θέση εγκατάστασης 

τους θα δοθεί από την Υπηρεσία. 

Στις προβλεπόμενες θέσεις λειτουργίας των υπόγειων κάδων οι απαιτούμενες εργασίες 

εγκατάστασης τους θα πραγματοποιηθούν με δαπάνη του αναδόχου. 

Τα συστήματα υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων θα πρέπει είναι τυποποιημένης 

βιομηχανικής κατασκευής και να έχουν αποδεδειγμένη και δοκιμασμένη λειτουργία στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό,. Πρωτότυπα συστήματα υπόγειων κάδων που δεν έχουν δοκιμαστεί 

επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά. 

Το σύστημα των υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής ώστε να 

διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση του χωρίς προβλήματα. 

Τα συστήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατάλληλοι για συνεργασία με τον υφιστάμενο 

στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου, δηλαδή συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας 

φόρτωσης με μηχανισμό τύπου πρέσας.  

Το σύστημα υπόγειων κάδων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν απλό στον σχεδιασμό και 

στην λειτουργία του ώστε να προσφέρει εύκολο χειρισμό και εύκολες συνθήκες συντήρησης και 

εύκολες συνθήκες πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισμό οπότε απαιτείται. 

Θα πρέπει να παρέχει επαρκή στεγανόιητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων οσμών και 

vα αποτρέπει την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων και τρωκτικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ποιότητα υλικών 

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

σύγχρονα, εξελιγμένου και γνωστού τύπου σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Στοιχεία 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. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Τεχνική τους Προσφορά τις παρακάτω 

πληροφορίες και στοιχεία: 

3.1 Κατάλογο ομοίων κατασκευών : 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων παρόμοιων εγκαταστάσεων που 

έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής κατά την τελευταία πενταετία με 

αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή. 



3.2 Τεχνικές πληροφορίες νια τον απορριμματοδέκτη: 

 Υλικό κατασκευής και τύπος επεξεργασίας αντιδιαβρωτικής προστασίας. 

 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

 Περιγραφή τρόπου λειτουργίας. 

 

3.3 Τεχνικές πληροφορίες για την λειτουργία του συστήματος 

 

3.4 Τεχνικές πληροφορίες νια την βατή πλατφόρμα  : 

 Σχεδιάγραμμα   

 Αναφορά στην μηχανική αντοχή της κατασκευής 

 Περιγραφή συστήματος αποτροπής εισροής νερών βροχής μέσα στο 

υπόγειο τμήμα 

 

3.5 Τεχνικές πληροφορίες νια τον μηχανισμό ανύψωσης 

 Περιγραφή των διατάξεων ασφαλείας. 

 

3.6 Τεχνικές πληροφορίες νια την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων: 

 Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης 

 Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης : βάρη υλικών, οδηγίες 

συναρμολόγησης, κλπ. 

 

3.7 Πληροφορίες νια 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 . 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους εφαρμογής της 

παρεχόμενης εγγύησης. 

 

3.8 Πληροφορίες νια 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. 

 

3.9 Πληροφορίες νια την εκπαίδευση προσωπικού : 

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

χειρισμό των υπόγειων κάδων, τους ελέγχους και τις τακτικές εργασίες συντήρησης που 

απαιτούνται. 

 



 

 

3.10 Πιστοποιητικά ποιότητας και μηχανικής αντοχής : 

Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ΙSΟ 9001 για το εργοστάσιο 

κατασκευής και για τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.   

Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ποιότητας και συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα από 

αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου . 

 

 

Η συντάξασα 

 

Βόνιτσα   9/3/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχν.Υπηρεσιών 

Βόνιτσα   9/3/2020 

  

Χάιδω Μπουρδάρα 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Πολυξένη Φιώρoυ 

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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