
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
                                                                                       ΤΙΤΛΟΣ:   «Προμήθεια Οικολογικών Συστημάτων Βυθιζόμενων       
                                                                                                                  Κάδων  Διαβαθμισμένης  Συμπίεσης » 
 
                                                                                                                   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 238.080,00€ 
                                                                                                                                   Κ.Α: 64-7341.002     
 
                                                                                                                                       Α.Μ : 23/2017 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ» 
 
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια τριών  (3) οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης 
συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης, του Δήμου Σαλαμίνας  για τα έτη 2021-22. Η Δ/νση ΠΠ&Κ 
αναζητώντας τεχνικές λύσεις ώστε να καλυφθούν οι  ανάγκες  υγιεινής  αποθήκευσης  των  παραγομένων  
οικιακών  απορριμμάτων  και ανακυκλώσιμων υλικών σε σημεία που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση του 
περιβάλλοντα χώρου τους,   κατέληξε   στην   εφαρμογή   συστημάτων   βυθιζόμενων   κάδων.   Οι   κάδοι αυτοί   
θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες αποθήκευσης σε ορισμένα σημεία του Δήμου όπου υπάρχουν συστάδες με μεγάλο 
αριθμό κάδων που παρουσιάζουν μεγάλο όγκο και εκτεταμένη κατάληψη του οδοστρώματος. Επίσης, οι 
υφιστάμενοι κάδοι δημιουργούν σοβαρό αντιαισθητικό πρόβλημα λόγω του ότι   υπερχειλίζουν   τακτικά   με   
απορρίμματα   και   δημιουργούνται   προβλήματα δυσάρεστων οσμών, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις 
για την εμπορική δραστηριότητα στα κεντρικά σημεία. Με το σύστημα των βυθιζόμενων κάδων αποφεύγεται η 
όχληση από οσμές και εικόνες ξεχειλισμένων κάδων και δημιουργούνται διακριτικά σημεία συλλογής 
απορριμμάτων χωρίς οσμές, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων. 
Τα συστήματα των βυθιζόμενων κάδων θα συμβάλλουν στη γενική αισθητική αναβάθμιση της εικόνας του 
περιβάλλοντος χώρου στα σημεία εγκατάστασης. Επίσης, παράλληλα θα επιτυγχάνεται η αύξηση της 
αποθηκευτικής δυναμικότητας απορριμμάτων, καθόσον ένας υπόγειος κάδος αντικαθιστά ικανοποιητικό αριθμό 
κοινών τροχήλατων κάδων χάρη στο σύστημα συμπίεσης, άρα το αποτέλεσμα θα είναι και η μικρότερη δυνατή 
κατάληψη κοινόχρηστων χώρων. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η αποτροπή της έκθεσης των απορριμμάτων στην 
κοινή θέα και η ασφαλής αποθήκευσή τους χωρίς προβλήματα οσμών. Τέλος, δεν απαιτείται καμία μετατροπή 
στα απορριμματοφόρα, με αποτέλεσμα τα οχήματα που εξυπηρετούν τους υπάρχοντες κοινούς τροχήλατους 
κάδους, να εξυπηρετούν ταυτόχρονα και το βυθιζόμενο κάδο του Δήμου. 
 
 Αντικείμενο Προμήθειας 
Προμήθεια τριών  (3) οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων 
σε κάδους κοινής χρήσης, του Δήμου Σαλαμίνας  για το έτος 2019. 
 -Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  238.080,00 € συμ/νου Φ.Π.Α 24%. Έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 με κωδικό αριθμό Κ.Α 64-7341.002   και τίτλο «Προμήθεια Οικολογικών 
Συστημάτων Βυθιζόμενων Κάδων   Διαβαθμισμένης Συμπίεσης » . 
 Κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά, βάση τιμής. Οι προμηθευτές θα πρέπει απαραίτητα να 
καταθέσουν τεχνική  και οικονομική προσφορά. 
 



  Γενικά χαρακτηριστικά –  
Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου  πρέπει να φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή 
προδιαγράφεται, στη συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για αποκομιδή απορριμμάτων. 
Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ) θεωρούνται 
και ουσιώδη και απαράβατα με ποινή ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. 

 Το εξωτερικό πλαίσιο, το σύστημα βύθισης, ανύψωσης, διαβαθμισμένης συμπίεσης  και όλη η κατασκευή 
του υπό προμήθεια συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αναγνωρισμένων 
κατασκευαστών με καλή λειτουργία και φήμη κατ’ αρχήν στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό και με ικανό 
απόθεμα ανταλλακτικών. 

 Οι διαστάσεις του συστήματος πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές και να πληρούν τις υπάρχουσες 
σχετικές διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές.  

 Το σύστημα θα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, καλυμμένο από την 
υπερκατασκευή και θα φέρουν μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα και να είναι εφοδιασμένο με όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία αυτοματισμού έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και ασφαλές στους πολίτες και στα 
συνεργεία καθαρισμού.  

 Τα συστήματα υπόγειας αποθήκευσης , σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία θα πρέπει 
να φέρουν σήμανση CE η οποία θα κατατεθεί, περί εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας 
μηχανών και υγιεινής - ( ΠΔ 377/93 και 18/96 όπως αυτά ισχύουν ) και το εργοστάσιο κατασκευής θα 
εφαρμόζει υποχρεωτικά σύστημα διαχείρισης ποιότητας, για τη παραγωγή και τεχνική υποστήριξη, 
πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα λειτουργίας του μηχανισμού που 
ορίζονται στην 2006/42 οδηγία της ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 
ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από 
αναγνωρισμένο φορέα. 

 Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης , θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν για επίδειξη 
όμοιο  

  σύστημα, σε χώρο, που θα υποδείξει ο Δήμος ή να μεταφερθούν δυο 2 άτομα με έξοδα του 
συμμετέχοντος σε φορέα που έχει προμηθευτή  όμοιο προϊόν. 

 Στις συμβατικές υποχρεώσεις του προμηθευτή θα είναι η συνεχής παρακολούθηση της σωστής 
λειτουργίας χρήσης του συστήματος  από τους πολίτες του Δήμου και από τα συνεργεία αποκομιδής ενώ 
στις συμβατικές υποχρεώσεις του Δήμου θα είναι η παροχή ρεύματος και η έκδοση των απαραίτητων  
εγγράφων.  
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