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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

              ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                        
               ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ 
               ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 

 

     Αριθ. Αποφ.: 1178  

   Σίνδος: 05-12-2011  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιενέργειας της προµήθειας κάδων απορριµµάτων προϋπολογισµού 
14.972,79 ευρώ, µε απευθείας ανάθεση. 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ :  

 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περιπτ.VIII του Ν.2286/95. 
2)   Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.2503/97. 
3)  Την Υπ. απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β. 
4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.4 και 23 παρ.2 της µε αριθµ.11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ» (ΕΚΠΟΤΑ). 
5)  Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν 
µε την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007. 
6)  Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά 
κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µε 
 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας κάδων απορριµµάτων  προϋπολογισµού 
14.792,79 € µε απευθείας ανάθεση. 
Β. Καθορίζουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας πλαστικών κάδων 
κοµποστοποίησης προϋπολογισµού  14.792,79 € ευρώ, σύµφωνα µε το παράρτηµα Α’. 
Γ. Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωµοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 
 

 

 Ο ∆ήµαρχος ∆ΕΛΤΑ  

 
 

           Γιουτίκας Νικόλαος 
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         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   

Μεταλλικού κάδου 1100 lit µε πλαστικό καπάκι 
 
Οι κάδοι θα είναι κατασκευασµένοι από χαλυβδοέλασµα DKP πάχους τουλάχιστον 1,3 
χιλιοστών µε πρόσθετη θέρµη επιψευδαργύρωση κατά DIN 50976 (ISO 1461) και 
DIN 50114 µε αυξηµένο πάχος γαλβανίσµατος, µετά την πλήρη συγκόλληση και 
ενσωµάτωση όλων των µεταλλικών µερών σε πλήρες µπάνιο εγγυηµένης 
καθαρότητας τουλάχιστον 98% σε ακατέργαστο ψευδάργυρο. 
Το πάχος γαλβανίσµατος δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 55 µικρών σε 
οποιοδήποτε σηµείο του κάδου. Μεγαλύτερα πάχη γαλβανίσµατος είναι αποδεκτά, τα 
δε παραπάνω θα αποδεικνύονται µε πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο φορέα (ΕΛΟΤ, 
TUV κλπ.). 

Όλοι oι κάδοι θα φέρουν την ονοµασία και το λογότυπο του ∆ήµου στο 
εµπρόσθιο µέρος ( ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ 2011) µε αυτοκόλλητο P.V.C. 

 Ο κάδος  θα ακολουθεί τα standards DIN 30700 (Γερµανικό πρότυπο 
πιστοποίησης προϊόντων) , ISO 9001-2 (Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας στην 
παραγωγή και στα στάδια της κατασκευής), ISO 14001 (Πιστοποιητικό 
περιβαλλοντικής διαχείρισης στην κατασκευή), CE  ,ΕΝ 840 2/5/6 (Ευρωπαϊκό 
πρότυπο πιστοποίησης προϊόντος), DIN 50114 (Πιστοποίηση µεθόδου µηχανικών 
ιδιοτήτων) και θα είναι σε θέση να φέρει ωφέλιµο φορτίο τουλάχιστον 400 ΚG επίσης 
θα  έχει  απόλυτη  ανθεκτικότητα  στις πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές  θερµοκρασίες 
και κλιµατολογικές µεταβολές. Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς 
µηχανισµούς που χρησιµοποιούν τα σύγχρονα απορριµµατοφόρα διεθνών 
προδιαγραφών. 
 
α. Το κυρίως σώµα (κορµός) 
• Το κυρίως σώµα των κάδων θα έχει σχήµα κόλουρης πυραµίδας µε προς τα άνω 

συνεχώς αυξανόµενη διατοµή και µε στρογγυλευµένες γωνίες, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή σταθερότητα του έναντι τυχόν ανατροπής του, 
καθώς και η µε ολίσθηση πλήρη εκκένωση του από τα απορρίµµατα, κατά την 
ανατροπή του από τον µηχανισµό ανύψωσης. 

• Οι συγκολλήσεις στα επιµέρους µεταλλικά στοιχεία του κυρίως σώµατος των 
κάδων θα πρέπει να είναι συνεχείς ή και τµηµατικές, αρκεί να διασφαλίζεται η 
στεγανότητα του. 

• Το χείλος των κάδων περιµετρικά στο επάνω µέρος, θα τερµατίζει σε κατάλληλα 
διαµορφωµένο περιφερειακά πλαίσιο ορθογωνίου σχήµατος µε στρογγυλευµένες 
γωνίες και πρόβλεψη ειδικού υπερυψωµένου χείλους για την αποφυγή εισόδου 
νερών της βροχής εντός του κάδου και την διαφυγή δυσάρεστων οσµών. 

• Λόγω της µεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που 
δέχονται από υπερφόρτωση, κακή χρήση και κατά την εκκένωσή τους ο κυρίως 
κορµός των κάδων καθώς και ο πρεσσαριστός πυθµένας του θα φέρει κατάλληλες 
βαθιές ενισχυτικές πρεσσαριστές νευρώσεις για µεγαλύτερη ανθεκτικότητα και 
προς αποφυγή παραµορφώσεων του κατά την χρήση. 

• Ο κορµός του κάδου στο µπροστινό µέρος θα φέρει ενισχυτικά ελάσµατα στο 
σηµείο που χτυπάει τον µηχανισµό ανύψωσης του απορριµµατοφόρου για 
αποφυγή της φθοράς του. 

• Τα πλευρικά τοιχώµατα των κάδων θα φέρουν εξωτερικά πρόσθετες µεταλλικές 
ενισχύσεις ειδικότερα στα σηµεία ανάρτησης. 

• Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι θα πρέπει να φέρουν στα πλευρικά 
τοιχώµατα του ισχυρούς µεταλλικούς πείρους ανάρτησης ακλόνητα 
στερεωµένους από σωλήνα βαρέως τύπου εξωτερικής διαµέτρου Φ40±2 
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χιλιοστών, πάχους 4 χιλιοστών και µήκους 50 χιλιοστών. Εναλλακτικά δύναται να 
φέρουν ειδική µπάρα ανάρτησης τύπου "κτένας" κατά µήκος της εµπρός πλευράς 
του κάδου σύµφωνα µε τα κατά DIN 30700 οριζόµενα. 

• Στην µια πλευρά του πυθµένα των κάδων θα προβλέπεται οπή αποχέτευσης µε 
σωλήνα διαµέτρου Φ60 χιλιοστών που θα κλείνει στεγανά µε πώµα. 

• Θα πρέπει επίσης για την εύκολη µετακίνησή τους, στο κυρίως σώµα των κάδων 
να υπάρχουν εργονοµικά κατανεµηµένες (6) έξι χαλύβδινες στιβαρής κατασκευής 
εύχρηστες χειρολαβές εκ των οποίων οι δύο θα είναι σε οριζόντια θέση για 
εύκολη µετακίνηση του γεµάτου κάδου στην δεξιά και αριστερή πλευρά του προς 
την µπροστινή πλευρά του κάδου. 

• To κυρίως σώµα θα παραδοθεί βαµµένο. Το χρώµα του σώµατος θα είναι σε 
απόχρωση RAL κατόπιν επιλογής του Φορέα. 

• Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από σχέδιο του προσφερόµενου προϊόντος 
όµοιο µε τα υπό προµήθεια υλικά.  

 
β. Το καπάκι (σκέπαστρο) 
Το καπάκι θα είναι πλαστικό επίπεδο ελαφρώς κεκλιµένο. Θα φέρει κατάλληλες 
νευρώσεις και θα ανοίγει προς τα επάνω µε την βοήθεια χειρολαβών. 
Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πρωτογενές (Ρ.Ε.) πολυαιθυλένιο  διπλού 
τοιχώµατος. 
Ο τρόπος κατασκευής του θα πρέπει να του παρέχει την δυνατότητα να έχει ελαστική 
παραµόρφωση, να αντέχει σε ακραίες καιρικές συνθήκες και να µην επηρεάζεται από 
υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης κατά το κλείσιµο του δεν πρέπει να αφήνει κενό µε το 
κυρίως σώµα του κάδου. 
Θα συνδέεται στο κυρίως σώµα µε κατάλληλα διαµορφωµένους στιβαρής κατασκευής 
µεντεσέδες που εδράζονται στο επάνω µέρος της πίσω πλευράς του κάδου. 
Η σύνδεση (ενσωµάτωση) του µε τον κορµό του κάδου θα επιτευχθεί µε τέτοιο 
τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή προστασία του από µηχανικές 
καταπονήσεις. 
Στα σηµεία που εφάπτεται µε τον µηχανισµό ανύψωσης του καπακιού µε τον 
ποδοµοχλό θα φέρει ενισχυτικά ελάσµατα για αποφυγή πρόωρης φθοράς του 
καπακιού (διάτρηση του).  
Το καπάκι θα παραδοθεί βαµµένο. Το χρώµα του καπακιού θα είναι σε απόχρωση 
RAL κατόπιν επιλογής του Φορέα. Για οµοιογένεια και ανθεκτικότητα ο χρωµατισµός 
θα έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη εύχρηστης και στιβαρής κατασκευής ποδοµοχλού 
για το άνοιγµα του καπακιού. 
 
γ. Τροχοί - Ανάρτηση 
Οι τροχοί του κάδου θα είναι: 
• Βαρέως τύπου ανεξάρτητοι αυτοπηδαλιουχούµενοι, µε µεταλλική ζάντα από χυτό 

και πρεσσαριστό γαλβανισµένο φύλλο χάλυβα και µε συµπαγές ελαστικό 
περίβληµα για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαµέτρου 200 χιλιοστών, και 
αντοχής φορτίου ο καθένας τουλάχιστον 200 kg. 

• Κάθε τροχός θα έχει την δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη 
περιστροφή   του να περιστρέφεται και στον κάθετο άξονα του κατά 360°, µέσω 
ένσφαιρου τριβέως έτσι ώστε ο κάδος να  είναι ευέλικτος και εύκολα να 
µετατοπίζεται. 

• Οι τροχοί θα εδράζονται σε αντίστοιχες εργονοµικά τοποθετηµένες κονσόλες 
ανάρτησης και η προσαρµογή τους θα επιτυγχάνεται µε τέσσερα (4) µπουλόνια 
και αντίστοιχα παξιµάδια ασφάλειας. 
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• Οι κονσόλες ανάρτησης θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου κατάλληλα νευρωµένες 
από χαλυβδοέλασµα πάχους 4 χιλιοστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µεγάλη 
αντοχή σε τυχόν υπέρβαρα φορτία και µηχανικές καταπονήσεις. 

• Οι κάδοι θα φέρουν ποδόφρενο στους δύο τροχούς. 
 
δ. ∆ιαστάσεις - Χωρητικότητα - Βάρη 
Οι διαστάσεις συσχετιζόµενες µε την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να 
ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά standards. 
Το βάρος κενού κάδου θα είναι από 110 kg -130 Kg.  
Το ωφέλιµο φορτίο των 1100 λίτρων δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 400 kg. 
 
ε. Άλλα στοιχεία 

1. Οι κάδοι θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες και στις τέσσερις γωνίες ή και 
σήµατα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να είναι ορατοί και την νύχτα για 
την αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων. 

2. Οι κάδοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας από 
αναγνωρισµένες  υπηρεσίες του δηµοσίου ή αντίστοιχου αναγνωρισµένου 
φορέα (TUV, BV κλπ.). Οι πιστοποιήσεις υψηλής ποιότητας της διεθνούς 
νόρµας pr EN 840 και DIN 30700 είναι απαραίτητες . 

3. Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία. 
• Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας 
• Έτος κατασκευής 
• Αύξων αριθµός 
• Νόρµα που ανταποκρίνεται ο κάδος 
• Ωφέλιµο φορτίο κάδου εκφρασµένο σε kg. 

Κάθε εργονοµικά εξελιγµένη ή αισθητική βελτίωση στον προαναφερόµενο κάδο είναι 
επιθυµητή  µε την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της 
προαναφερόµενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που αφορούν διαστάσεις, 
βάρη, χωρητικότητα σύµφωνα µε τα παραπάνω Ευρωπαϊκά standards. 
Κάθε κατασκευαστής θα συµπεριλαµβάνει στην προσφορά του επισυναπτόµενο  
σχέδιο  µε τις ιδιότητες  του προϊόντος που προσφέρει. 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/µονάδα  Μονάδα ΣΥΝΟΛΟ  
1 Κάδος απορριµµάτων 329 37 12173 
  ΣΥΝΟΛΟ : 12173 
  Φ.Π.Α. 23 % : 2799,79 
  ΣΥΝΟΛΟ : 14972,79 

 
Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις 

τρέχουσες τιµές  εµπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαµβάνει και την τιµή 
µεταφοράς και παράδοσης στην οριστική  θέση, των υπό προµήθεια υλικών. 

Η οφειλή θα αντιµετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆έλτα (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ)  έτους 2011 στον Κ.Α. 
02.20.7135.001 

 Σίνδος ,     23 / 11/ 2011 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
  

                                                                                  Παπαδογιάννης Αντώνιος  
                                                                                           ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
                                                                                                ∆.∆ΕΛΤΑ 


