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Άρθρο 1ο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ  ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ               
                 
 
Για την προμήθεια και  εγκατάσταση βυθιζόμενου συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης 
απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή της 
παρούσας μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για : 

 την απασχόληση πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, 

 την προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, 

 τις εργασίες διαμόρφωσης της τάφρου εγκατάστασης του βυθιζόμενου συστήματος κάθετης 
διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης - ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού 
στρώματος και εκσκαφή του εδάφους στις απαιτούμενες διαστάσεις, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

 την φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ),  το χαμένο 
χρόνο φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους σταλίας του μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού και την 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων σε  οποιαδήποτε απόσταση  για  οριστική  
απομάκρυνση και απόρριψη σε  θέσεις επιτρεπόμενες  από  την  Αστυνομία  ή  τις  αρμόδιες Αρχές,  

 την απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή απαιτηθεί, 

 την κατασκευή περιθωρίου κατάλληλων διαστάσεων από σκυρόδεμα περιμετρικά της τάφρου (μεταξύ 
των παρειών της τάφρου και του προστατευτικού φρεατίου), 

 την επίχωση / τον εγκιβωτισμό του υπόγειου κάδου με κατάλληλο αδρανές υλικό, περιμετρικά της 
τάφρου και στον πυθμένα αυτής, μετά της προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο ενσωμάτωσης των αδρανών υλικών, του απαιτούμενου νερού διαβροχής, των φορτοεκφορτώσεων, 
του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και της σταλίας του αυτοκινήτου, 

 τις εργασίες τοποθέτησης του προστατευτικού φρεατίου μέσα στη τάφρο εγκατάστασης, 

 την αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη κατάσταση, 

 την επίστρωση του εξωτερικού δαπέδου του συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης 
απορριμμάτων με υλικό επιλογής της Υπηρεσίας 



 την προμήθεια και μεταφορά του συστήματος υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων 
συμπεριλαμβανομένων και των κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 lit στο σημείο εγκατάστασης 
που θα οριστεί από την Υπηρεσία,  

 την εκτέλεση των εργασιών συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους τμημάτων και 
μηχανισμών ώστε ο υπόγειος κάδος να παραδοθεί σε κατάσταση λειτουργίας, έτοιμος για χρήση, 

 
 
 

 την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για τους εργαζόμενους καθώς και για τους 
διερχόμενους πεζούς και οχήματα, 

καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών που θα απαιτηθεί για την έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας 
και εγκατάστασης του συστήματος υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων.  
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