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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η παροφςα μελζτθ προμικειασ ςυντάχκθκε και αναφζρεται ςτθν προμικεια 20 τεμ.
υπόγειων κάδων ςυλλογισ απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου ζκαςτοσ), προκειμζνου να
αναπτυχτεί ζνα δίκτυο πζντε (5) πράςινων ςθμείων (ςε “ςυςτοιχίεσ/νθςίδεσ” των 4 μονάδων
ζκαςτο).
Βάςει του Σοπικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του Διμου Παπάγου – Χολαργοφ
(ενότθτα 6.2.2 Δθμιουργία Πράςινων θμείων υλλογισ – υςτάδεσ Βυκιηόμενων Κάδων)
όπωσ αυτό εγκρίκθκε με τθν 171/2015 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου,
ςυμπλθρωματικά του ολοκλθρωμζνου τακμοφ Μεταφόρτωςθσ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν
(ΜΑΤ), κρίνεται ςκόπιμθ θ ανάπτυξθ πράςινων ςθμείων ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων ςε
διάφορα κεντρικά ςθμεία του Διμου, ϊςτε να διευκολυνκεί θ ςυμμετοχι των δθμοτϊν ςτθν
ανακφκλωςθ.
Σα ςθμεία αυτά δθμιουργοφνται ςε κοινόχρθςτουσ ι δθμοτικοφσ χϊρουσ ςε επίπεδο
γειτονίασ και μποροφν να αποτελοφνται από:



ζνα υπζργειο ςφςτθμα/ςυςτοιχία κάδων ι /και container που παρζχουν τα
πιςτοποιθμζνα υςτιματα υλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ςε ανοιχτό, ςε
ςτεγαςμζνο ι θμιςτεγαςμζνο χϊρο
ζνα ςφςτθμα βυκιηόμενων κάδων με κατάλλθλο μθχανιςμό εκκζνωςθσ.

Βυκιηόμενοι Κάδοι Ανακφκλωςθσ
Η εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων υπόγειων κάδων για τθν ανακφκλωςθ απορριμμάτων ςυμβάλει
ςτθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ με τα ακόλουκα οφζλθ να
αναφζρονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά:
 Αιςκθτικι αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου, τθσ εικόνασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ.
 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν πόλθ.
 Περιςςότερο φιλικό προσ το περιβάλλον και λειτουργικά αποτελεςματικό. Ουςιαςτικά
προςφζρει περιβάλλον κακαρό και ευχάριςτο.
 Δεν υπάρχει επαφι ανκρϊπων με τα ανακυκλϊςιμα υλικά, γεγονόσ που ςυντελεί ςτθν
καταπολζμθςθ τθσ λεθλαςίασ ι και καταςτροφισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν.
 Ελαχιςτοποίθςθ τθσ όχλθςθσ που προκαλείται τόςο ςτο γενικότερο περιβάλλον όςο και
ςτθν κακθμερινότθτα των δθμοτϊν.

 Μεγαλφτερθ αποκθκευτικι ικανότθτα. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν λιγότερο ςυχνι
αποκομιδι με ότι αυτό ςυνεπάγεται για το περιβάλλον και το κόςτοσ αποκομιδισ.
Σα ςυςτιματα υπόγειων κάδων για ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ υλικϊν χωρίηονται ςε δφο
τμιματα, το υπζργειο και το υπόγειο. το υπζργειο τμιμα ανικουν οι κυρίδεσ ειςαγωγισ των
απορριμμάτων, οι οποίεσ βρίςκονται πάνω από το ζδαφοσ, ενϊ ςτο υπόγειο τμιμα
τοποκετοφνται οι κάδοι. Ο υπόγειοσ κάδοσ απορριμμάτων τοποκετείται εντόσ κατάλλθλα
διαμορφωμζνου και πλιρωσ ςτεγανοφ φρεατίου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυλλογισ των απορριμμάτων μετά από ανάκλθςθ τθσ πλατφόρμασ του
πεηοδρομίου οι κάδοι ανυψϊνονται με υδραυλικό γερανό προςαρμοςμζνο ςτα οχιματα
ςυλλογισ. Η ςυλλογι κα γίνεται ανά υλικό με ανοιχτά γερανοφόρα οχιματα, τα οποία και κα
μεταφζρουν τα ανακυκλϊςιμα υλικά ςτο τακμό Μεταφόρτωςθσ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν.
Θα χρθςιμοποιθκοφν ειδικοί ςτεγανοί κάδοι υπόγειασ τοποκζτθςθσ των 3m3, ικανοποιϊντασ
ζτςι με τον βζλτιςτο τρόπο τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ και αξιοποιϊντασ παράλλθλα τισ
ιδιομορφίεσ του διακζςιμου χϊρου κατά περίςταςθ.
Σο υπόγειο τμιμα καλφπτεται με πλατφόρμα πεηοδρόμου, θ οποία κα βρίςκεται ςτθ ςτάκμθ
του πεηοδρομίου, καταςκευαςμζνθ από αλουμίνιο ι ανοξείδωτο ατςάλι (αντιολιςκθτικό) ι με
υλικά όςο το δυνατό όμοια με αυτά που ζχει το πεηοδρόμιο ςτο ςθμείο εγκατάςταςθσ του
(πλακάκι, κυβόλικοσ κλπ). Η πλατφόρμα πεηοδρομίου κα πρζπει να εφάπτεται με τζτοιο
τρόπο ϊςτε να υπάρχει επαρκισ ςτεγανότθτα για τθν αποτροπι ζκλυςθ δυςάρεςτων οςμϊν
αλλά και τθσ ειςροισ νερϊν εντόσ του φρεατίου και του κάδου.
Σα υπόγεια ςυςτιματα προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων δφναται να εγκαταςτακοφν
ςε ςυςτοιχίεσ των περιςςότερων του ενόσ κάδου με ςκοπό τθ χωριςτι ςυλλογι των ρευμάτων
των παραγόμενων απορριμμάτων.
Σζλοσ, προβλζπεται θ δυνατότθτα οι κάδοι να λειτουργοφν με ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ
ςτάκμθσ πλιρωςθσ τουσ και ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ από τουσ χριςτεσ. Οι δθμότεσ,
χρθςιμοποιϊντασ τθν κάρτα δθμότθ κα ανοίγουν το υπζργειο τμιμα του κάδου, τα υλικά που
κα απορρίπτουν προσ ανακφκλωςθ κα ογκομετροφνται και ςτθ ςυνζχεια μζςω ειδικοφ
λογιςμικοφ κα τουσ αποδίδονται «πόντοι ανακφκλωςθσ» οι οποίοι αυτόματα κα
καταχωροφνται ςτθν κάρτα τουσ και κα εξαργυρϊνονται με διάφορεσ υπθρεςίεσ ι προνόμια
(πχ προςκλιςεισ Φεςτιβάλ Παπάγου - Χολαργοφ, ζκπτωςθ ςε προγράμματα του Διμου κ.ά.).
Σο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα επιβράβευςθσ που ο Διμοσ ςχεδιάηει ζχει ωσ ςτόχο τθν αφξθςθ
των ποςοςτϊν ανακφκλωςθσ, ςε μια προςπάκεια δραςτικισ μείωςθσ των απορριμμάτων που
καταλιγουν ςε ΧΤΣΑ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα πλεονεκτιματα που παρακζτουμε για τουσ υπόγειουσ κάδουσ, για
ζνα διμο με τα χωροταξικά χαρακτθριςτικά του Διμου Παπάγου –Χολαργοφ προκρίνεται θ
υιοκζτθςθ του εν λόγω ςυςτιματοσ ωσ «Πράςινα θμεία υλλογισ».
Ειδικότερα, ςτο Σοπικό χζδιο Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του Διμου Παπάγου Χολαργοφ
προτείνεται θ εγκατάςταςθ δζκα (10) Πράςινων ςθμείων ςυλλογισ ςε κεντρικοφσ χϊρουσ
ςυχνισ διζλευςθσ. Με τθν παροφςα μελζτθ προτείνεται θ αρχικι εγκατάςταςθ των πζντε (5)
πρϊτων Πράςινων θμείων γειτονιάσ, θ χωροκζτθςθ των οποίων αποτελεί ζργο τθσ
Επιτροπισ τθσ Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου (βλ. ςχετικι απόφαςθ)

Ο Διμοσ Παπάγου – Χολαργοφ, βάςει τθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ ζχει
επιλζξει ςθμεία χωροκζτθςθσ των υπόγειων κάδων ωσ πράςινα ςθμεία γειτονιάσ
λαμβάνοντασ υπόψθ τα ακόλουκα κριτιρια:
1. Σθν αξία τθσ περιοχισ, ϊςτε να αναβακμιςτοφν οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και θ
αιςκθτικι τουσ.
2. Σθν δυνατότθτα διζλευςθσ οχθμάτων και τθν ορκι ςυλλογι, με τθν διαυκόλυνςθ τθσ
πρόςβαςθσ ςτα ςθμεία που χωροκετείται το πράςινο ςθμείο.
3. Σθν μθ φπαρξθ δικτφων ΟΚΩ, ϊςτε αν δεν αποφευχκοφν οι μετατοπίςεισ τουσ
τουλάχιςτον να ελαχιςτοποιθκοφν.
4. Σθν προςβαςιμότθτα τουσ απο τουσ δθμοτεσ.
Η χωροκζτθςθ των υπόγειων κάδων προςωρινισ αποκικευςθσ απορριμμάτων και
ανακυκλϊςιμων υλικϊν ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των Δ.Ε. Παπάγου και
Χολαργοφ.
Σα υπό προμικεια είδθ κα πρζπει να ανταποκρίνονται, κατϋ ελάχιςτο, ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ για το ςκοπό που προορίηονται και ςυγκεκριμζνα για τθν εξαςφάλιςθ των
ςυνκθκϊν υγιεινισ του Διμου.
Η αξία τθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των €409.200,00 ςυμπ/νου
του ΦΠΑ, κα βαρφνει δε τθν υπό Κ.Α: ……………….. πίςτωςθ του οικονομικοφ ζτουσ 2017 του
Διμου (Κωδικόσ αρικμόσ CPV 2008 προμθκευόμενου είδουσ: 44613400-4 ςυμπλθρωματικόσ
κωδικόσ: DA18-5 ).
Η χρθματοδότθςθ τθσ προμικειασ προζρχεται από .................. ............... .......
...........................

Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ προτείνεται να γίνει με βάςθ τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφερότερθ από
οικονομικι άποψθ προςφορά, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ
προμικειασ.

υντάχκθκε
..../..../2016
Ο υντάξασ
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...../...../2016
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

α/α

Είδοσ

Ποςότθτα
(τεμάχια)

Σιμι
Μονάδασ (€)

1.

Προμικεια υπόγειου κάδου ςυλλογισ
απορριμμάτων με ανοιγόμενο πυκμζνα
(εγκατεςτθμζνου)
για
δθμιουργία
πράςινων ςθμείων*
Κωδ.
CPV:
44613400-4,
ςυμπλθρωματικόσ κωδικόσ: DA18-5

20

€15.000,00

€300.000,00

2.

Εργαςίεσ
εγκατάςταςθσ
διαμόρφωςθσ πράςινου ςθμείου

5

€6.000,00

€30.000,00

και

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

φνολο (€)

€330.000,00
€79.200,00
€409.200,00

** θμείωςθ: ςτον εξοπλιςμό ζκαςτου παραδοτζου υπόγειου κάδου ςυμπεριλαμβάνεται θ
προμικεια:
α) των αναγκαίων αιςκθτιρων επιτιρθςθσ ςτάκμθσ πλιρωςθσ β) των αναγκαίων διατάξεων
ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ από τουσ χριςτεσ κακϊσ και γ) θ εγκατάςταςθ του αναγκαίου
λογιςμικοφ για τθν λειτουγία του ςυςτιματοσ

υντάχκθκε
..../..../2016
Ο υντάξασ

Θεωρικθκε
...../...../2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΧΟΛΑΡΓΟΤ
ΠΕΚΑΠΡΑ

ΕΡΓΟ : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ ”
ΑΜ : ......../2016

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. Γενικά τοιχεία
Η παροφςα ςυγγραφι περιγράφει τουσ ειδικοφσ όρουσ με βάςθ τουσ οποίουσ κα γίνει θ
προμικεια των ειδϊν που αναφζρονται ςτθν επικεφαλίδα τθσ παροφςασ για τισ ανάγκεσ τθσ
Τπθρεςίασ κακαριότθτασ του Διμου.
Η παροφςα μελζτθ προμικειασ ςυντάχκθκε και αναφζρεται ςτθν προμικεια 20 τεμ.
υπόγειων κάδων ςυλλογισ απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου ζκαςτοσ), προκειμζνου να
αναπτυχτεί ζνα δίκτυο 5 πράςινων ςθμείων (ςε “ςυςτοιχίεσ/νθςίδεσ” των 4 μονάδων ζκαςτο).
υγκεκριμζνα το ςφςτθμα κα αποτελείται από 20 τεμ. υπόγειων κάδων χωρ. 3m³ περίπου
ζκαςτοσ, προκειμζνου να αναπτυκχεί ζνα δίκτυο 5 πράςινων ςθμείων (ςε
“ςυςτοιχίεσ/νθςίδεσ” των 4 μονάδων) ϊςτε να καλυφκοφν οι ανάγκεσ υγιεινισ αποκικευςθσ
των απορριμμάτων (ανακυκλϊςιμων) ςε ςθμεία τθσ πόλθσ που παρουςιάηουν χωροταξικζσ
δυςκολίεσ και ςε ςθμεία που απαιτοφν αιςκθτικι αναβάκμιςθ του περιβάλλοντα χϊρου τουσ
(π.χ. εμπορικοί δρόμοι, πλατείεσ, πεηόδρομοι, κλπ).
Οι υπόγειοι κάδοι κα παραδοκοφν ςε χϊρο που κα υποδειχκεί ςτον ανάδοχο από τθν
αρμόδια Τπθρεςία, προκειμζνου να εγκαταςτακοφν περαιτζρω ςτα προβλεπόμενα ςθμεία
λειτουργίασ με δαπάνθ & επιμζλεια του αναδόχου.
Παρατίκενται οι κζςεισ εγκατάςταςθσ των υπό προμικεια υπόγειων κάδων βάςει και τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ:

α/α
1
2
3
4
5

Θζςθ / περιοχι
Πλ. Αγίου Γεωργίου
Άλςοσ Λαχανά
Πλ. Εκνικισ Αντίςταςθσ
Πλ. Κφπρου
Πλ. Δθμοκρατίασ

Η ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων για τθν τελικι επιλογι των ςθμείων εγκατάςταςθσ κα
επιβεβαιωκεί από τθν Τπθρεςία κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τον ανάδοχο.

τισ προβλεπόμενεσ κζςεισ λειτουργίασ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ τουσ κα
πραγματοποιθκοφν με δαπάνθ του Αναδόχου ωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθ παράγραφο
2.3 του άρκρου 2 τθσ παροφςασ.
Οι προσ προμικεια υπόγειοι κάδοι κα πρζπει να είναι απολφτωσ καινοφργιοι,
αμεταχείριςτοι, ςφγχρονοι, εξελιγμζνου και γνωςτοφ τφπου ςφμφωνα με τισ κατωτζρω
τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Οι προσ προμικεια υπόγειοι κάδοι κα πρζπει υποχρεωτικά:
1. Να είναι τυποποιθμζνθσ βιομθχανικισ καταςκευισ και να ζχουν αποδεδειγμζνθ και
δοκιμαςμζνθ λειτουργία ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, τουλάχιςτον πενταετίασ. Πρωτότυπα
ςυςτιματα υπόγειων κάδων που δεν ζχουν δοκιμαςτεί επιτυχϊσ δεν γίνονται δεκτά.
2. Να είναι ςτιβαρισ, ανκεκτικισ καταςκευισ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μακρόχρονθ
χριςθ τουσ χωρίσ προβλιματα. Ειδικότερα το υπζργειο τμιμα κα πρζπει να εμφανίηει
ευχάριςτο ςχεδιαςμό ϊςτε να προςφζρει αρχιτεκτονικι εναρμόνιςθ με τον περιβάλλοντα
χϊρο του ςθμείου εγκατάςταςθσ.
3. Να είναι ςυγκροτθμζνοι με τζτοιο τρόπο ϊςτε να παρζχουν τισ απαιτοφμενεσ
ςυνκικεσ αςφάλειασ κατά τον χειριςμό τουσ. Ειδικότερα δε - και όπου εφαρμόηεται - τα επί
μζρουσ τμιματα των κάδων κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα EN13071-1 και EN-13071-2.
4. Να είναι κατά το δυνατόν απλοί ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν λειτουργία τουσ ϊςτε να
προςφζρουν εφκολο χειριςμό και εφκολεσ ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ και εφκολεσ ςυνκικεσ
πρόςβαςθσ για ςυντιρθςθ και κακαριςμό οπότε απαιτείται. Θα εκτιμθκεί ιδιαίτερα θ ευκολία
τθσ διαδικαςίασ εγκατάςταςθσ των υπό προμικεια υπόγειων κάδων ςτα προβλεπόμενα
ςθμεία λειτουργίασ
5. Να παρζχουν αποδεδειγμζνα επαρκι ςτεγανότθτα κατά των υγρϊν, λάςπθσ και
δυςάρεςτων οςμϊν και να αποτρζπουν τθν είςοδο βρόχινων νερϊν, εντόμων κλπ
6. Να ςυντελοφν ςτθν ςυμβατότθτα, αφοφ οι κάδοι αποκικευςθσ κα πρζπει
υποχρεωτικά να είναι κατάλλθλοι για τθν ςυλλογι τουσ ςε ςυνεργαςία είτε με ςυμβατικοφ
τφπου απορριμματοφόρα οπίςκιασ φόρτωςθσ (με υπερκαταςκευι τφπου πρζςασ)
εφοδιαςμζνα με υδραυλικό μθχανιςμό γερανοφόρου (τφπου παπαγαλάκι) είτε με
γερανογόρα οχιματα με ανοικτι υπερκαταςκευι. Η δε εκκζνωςι τουσ κα επιτυγχάνεται είτε
με προςαρμογι ςτουσ πλευρικοφσ βραχίονεσ ανατροπισ του ανυψωτικοφ μθχανιςμοφ του
απορριμματοφόρου οχιματοσ (με τον οποίο ανατρζπονται & οι κοινοί τροχιλατοι κάδοι
απορριμμάτων) είτε με απόρριψθ των ςυλλεγόμενων υλικϊν από κατάλλθλο φψοσ μζςω
ανοίγματοσ του πυκμζνα τουσ. Θα είναι ςυγκροτθμζνοι με τζτοιο τρόπο ϊςτε να παρζχουν τισ
απαιτοφμενεσ ςυνκικεσ αςφάλειασ κατά τον χειριςμό τουσ. Η δε ςυμβατότθτα ςυνεργαςίασ
κα επαλθκευτεί κατόπιν προςκόμιςθσ δείγματοσ από τουσ υποψιφιουσ προμθκευτζσ.
7. Να είναι ιδιαίτερα εφχρθςτοι και με γεωμετρικά χαρακτθριςτικά πλάτουσ και μικουσ
που δεν κα υπερβαίνει τα 2m περίπου, ζτςι ϊςτε να μποροφν να ςχθματίηουν “νθςίδεσ”
ςυμπαγϊν διαςτάςεων με “ςυςτοιχία” ενόσ και περιςςοτζρων τεμαχίων/μονάδων, και να
μποροφν να ειςαχκοφν ςε κατάλλθλα ςκάμματα που κα διαμορφϊςει ο ανάδοχοσ, για τθν
περιςυλλογι οικιακϊν, εμπορικϊν & ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων από ςθμεία τθσ πόλθσ.
8. Σο βάκοσ των ςκαμμάτων που απαιτείται για τθν εγκατάςταςι τουσ να μθν υπερβαίνει
τα 2 ζωσ 2,3m ϊςτε να περιοριςτοφν οι πικανότθτεσ παρεμβολϊν με τα υφιςτάμενα υπόγεια
δίκτυα ΟΚΩ.
9. Σο προςτατευτικό φρεάτιο εκ ςκυροδζματοσ κα πρζπει να είναι τζτοιων
χαρακτθριςτικϊν (αποδεδειγμζνα ςτεγανό) ϊςτε να διαςφαλίηεται θ δυνατότθτα
εγκατάςταςισ του και ςε ςθμεία του Διμου με υψθλι ςτάκμθ υδροφόρου ορίηοντα

10. Η ςυγκρότθςθ κάκε ενόσ υπόγειου κάδου κα προςφζρει μια ςυνολικι γεωμετρικι
αποκθκευτικι χωρθτικότθτα 3000 lit περίπου (10%).

ΑΡΘΡΟ 2. Ειδικά τοιχεία - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
Κάκε ςφςτθμα υπόγειου καδου απορριμμάτων κα αποτελείται από το υπόγειο και το
υπζργειο τμιμα.
2.1 Τπόγειο τμιμα
2.1.1
Προςτατευτικό φρεάτιο
Για τθν ςτακεροποίθςθ του εδάφουσ και τθν ςτεγανοποίθςθ του ςυςτιματοσ, το υπόγειο
τμιμα κα αποτελείται από ζνα φρεάτιο καταςκευαςμζνο από προκαταςκευαςμζνο
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατάλλθλων προδιαγραφϊν ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αντοχι τθσ
καταςκευισ.
Σο εν λόγω προςτατευτικό φρεάτιο κα είναι ςχιματοσ κόλουρθσ πυραμίδασ περίπου με
εξωτερικζσ διαςτάςεισ (ΜxΠxΤ) 1,7x1,7x1,9m περίπου και το οποίο δφναται να εγκαταςτακεί
ςε ζνα ςκάμμα ανάλογων διαςτάςεων μετά από εκςκαφι του εδάφουσ. Σο φρεάτιο κα είναι
ολόςωμθσ καταςκευισ καταςκευαςμζνο από ςκυρόδεμα (κατθγορίασ C30/37 τουλάχιςτον).
Επιςθμαίνεται ότι για τθν εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ςτεγανότθτασ του υπόγειου
φρεατίου από ςκυρόδεμα είναι επιβεβλθμζνθ θ ςκυροδζτθςθ του ςε μία φάςθ (μονομπλόκ)
ϊςτε να αποφευχκοφν οι ενϊςεισ που αποτελοφν και ςθμεία αςτοχίασ ς’ ότι αφορά τθν
ςτεγανότθτα.
Σα τοιχϊματα του φρεατίου κα πρζπει να είναι ικανοφ πάχουσ (120 mm τουλάχιςτον) ϊςτε
να παρζχεται θ απαιτοφμενθ αντοχι ςτθν πίεςθ του εδάφουσ και να αποτρζπεται θ ειςροι
τυχόν υδροφόρου ορίηοντα ι των νερϊν τθσ βροχισ εντόσ αυτοφ κακϊσ και θ διαρροι τυχόν
υγρϊν και ςτραγγιςμάτων ςτο υπζδαφοσ. Προσ τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ ςτισ πιζςεισ του
εδάφουσ και τισ ςτεγανότθτασ, οι υποψιφιοι κα πρζπει υποχρεωτικά να προςκομίςουν
ςχζδια και αναλυτικι ςτοιχειοκζτθςθ (μελζτθ) και ςτατικοφσ υπολογιςμοφσ (ςφμφωνα με
τουσ ιςχφοντεσ ευρωκϊδικεσ.)
Σο προςτατευτικό φρεάτιο κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο με τρόπο ϊςτε να επιτρζπει τον
εφκολο κακαριςμό του εςωτερικοφ χϊρου.
Για τθν διευκόλυνςθ τθσ εγκατάςταςισ του, το προκαταςκευαςμζνο φρεάτιο κατά τθν
παράδοςι του κα πρζπει να είναι ζτοιμο για χριςθ και να ζχει κατάλλθλεσ διατάξεισ που κα
επιτρζπουν τθν εφκολθ και αςφαλι εναπόκεςι του και προςαρμογι του μζςα ςτο ςκάμμα.
Σο φρεάτιο εγκακίςταται ςε ςκάμμα ανάλογων διαςτάςεων μετά από εκςκαφι του
εδάφουσ, θ οποία κα πραγματοποιθκεί με φροντίδα και δαπάνθ του αναδόχου. Για τθν
επίτευξθ του ςωςτοφ «αλφαδιάςματοσ» με τθν άνω επιφάνεια του περιβάλλοντα χϊρου κα
πρζπει να διαςτρωκει ςκυρόδεμα ςτον πυκμζνα του ςκάμματοσ (κατθγορίασ C12/15 μπετόν
κακαριότθτασ πάχουσ 10 cm περίπου).
Επιπροςκζτωσ, ςτθν άνω περίμετρο του το φρεάτιο κα πρζπει να ζχει κατάλλθλεσ
διατάξεισ που ςυμβάλλουν ςτθν εφκολθ διαμόρφωςθ περιμετρικϊν καναλιϊν αποςτράγγιςθσ
μζςω των οποίων κα μπορεί να διαφεφγει το νερό τθσ βροχισ χωρίσ να παρουςιάηεται
πρόβλθμα ειςροισ μζςα ςτον χϊρο του υπόγειου κάδου.

2.1.2
Κάδοσ αποκικευςθσ απορριμμάτων
Ο εςωτερικόσ χϊροσ του ωσ άνω προςτατευτικοφ φρεατίου κα ςτεγάηει τον κάδο
αποκικευςθσ των απορριμμάτων.

Ο τφποσ κα είναι με ανοιγόμενο πυκμζνα. τθν κορυφι του, ο κάδοσ κα φζρει μια
περιςτρεφόμενθ μεταλλικι διάταξθ μζςω τθσ οποίασ κα επιτυγχάνεται θ παραλαβι του από
τον γερανό μζςω διπλοφ γάντηου αγκίςτρωςθσ. Ο δεφτεροσ γάντηοσ αγκίςτρωςθσ κα κινεί το
μθχανιςμό ανοίγματοσ τθσ κφρασ ςτο πυκμζνα του κάδου ϊςτε το περιεχόμενο να αδειάηει
δια τθσ βαρφτθτασ. Προσ τοφτο ο κάδοσ αυτόσ κα είναι κατάλλθλοσ για ςυνεργαςία και με
γερανοφόρα φορτθγά οχιματα με υπερκαταςκευι ανοικτισ ανατρεπόμενθσ καρότςασ.
Ο κάδοσ αποκικευςθσ απορριμμάτων κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από υλικό
πλιρωσ ανκεκτικό ςτθ διάβρωςθ και επαρκϊσ εφκαμπτο ϊςτε να αντζχει ςε κτυπιματα και
προςκροφςεισ (κατά προτίμθςθ από πολυαικυλζνιο). θμειϊνεται ότι θ προτίμθςθ για
καταςκευι από πλαςτικό υλικό κα ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ κορφβου κατά τισ διαδικαςίεσ
αποκομιδισ. Ο δε πυκμζνασ του κα πρζπει να είναι απόλυτα ςτεγανόσ ζναντι των υγρϊν.
Σο κακαρό βάροσ του κάδου αποκικευςθσ δεν κα είναι μεγαλφτερο των 150 kg. Ο κάδοσ
αποκικευςθσ κα πρζπει να ζχει τθν ικανότθτα αςφαλοφσ αποκικευςθσ οικιακοφ τφπου
απορριμμάτων με χαρακτθριςτικά που επικρατοφν ςε Διμουσ τθσ Ελλάδασ και να ζχει αντοχι
ςτα αντίςτοιχα φορτία που αςκοφνται κατά τθσ διαδικαςίεσ αποκομιδισ.
Ειδικότερα ο κάδοσ αποκικευςθσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του
προτφπου EN-13071-1:2008 και κα προςκομίηεται ςχετικό πιςτοποιθτικό ωσ ορίηεται ςτθν
παρ. 3.14 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ.
2.1.3 Σρόποσ αποκομιδισ κάδου αποκικευςθσ
Αποκομιδι κάδου αποκικευςθσ με ανοιγόμενο πυκμζνα
Η εκκζνωςθ του κάδου αποκικευςθσ με ανοιγόμενο πυκμζνα κα πρζπει να επιτυγχάνεται
υποχρεωτικά με ελεγχόμενο άνοιγμα τθσ κφρασ ςτο πυκμζνα του κάδου ϊςτε το περιεχόμενο
να αδειάηει δια τθσ βαρφτθτασ εντόσ τθσ καρότςασ του οχιματοσ ςυλλογισ.

2.1.4
Πλατφόρμα αςφαλείασ
Για τθν αςφάλεια του κοινοφ αλλά και του προςωπικοφ αποκομιδισ κατά τθν διαδικαςία
εξαγωγισ, ανφψωςθσ και αποκομιδισ του κάδου, ο εςωτερικόσ χϊροσ του υπόγειου
προςτατευτικοφ φρεατίου κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνοσ με μια μετακινοφμενθ πλατφόρμα
θ οποία κα βρίςκεται κάτω από τον κάδο ι ςτα πλάγια του όταν αυτόσ είναι βυκιςμζνοσ εντόσ
του φρεατίου. Κατά τθν εξαγωγι του κάδου θ εν λόγω πλατφόρμα κα μετακινείται προσ τα
πάνω ϊςτε να καλφπτει με αςφάλεια το άνοιγμα του υπόγειου τμιματοσ και να προςτατεφει
τουσ διερχόμενουσ εν όςο ο κάδοσ βρίςκεται απομακρυςμζνοσ από το χϊρο του φρεατίου.
Η εν λόγω πλατφόρμα αςφαλείασ κα πρζπει να ζχει αντοχι φορτίου ενόσ ατόμου βάρουσ
ζωσ 150 kg που τυχόν ςτζκεται πάνω ςε αυτι. Η πλατφόρμα κα υποχωρεί προσ τα κάτω μόνο
κατά τθν εκ νζου βφκιςθ του κάδου εντόσ του φρεατίου.
Ειδικότερα θ πλατφόρμα αςφαλείασ κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του
προτφπου EN-13071-2:2008 και κα προςκομίηεται ςχετικό πιςτοποιθτικό ωσ ορίηεται ςτθν
παρ. 3.14 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ.
Προκειμζνου να αποφευχκοφν λειτουργικά προβλιματα, επικυμθτό οι μθχανιςμοί
λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ να μθν βαςίηονται ςε ςυςτιματα αντίβαρων.
Επιπλζον, θ ωσ άνω πλατφόρμα κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με διατάξεισ και
μθχανιςμοφσ που επιτρζπουν εφκολθ και αςφαλι πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό χϊρο του
προςτατευτικοφ φρεατίου για τυχόν επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ και κακαριςμοφ.

2.2 Τπζργειο τμιμα
2.2.1
Πλατφόρμα πεηοδρόμου
Σο πάνω μζροσ του προςτατευτικοφ φρεατίου του κάδου κα πρζπει να καλφπτεται με μια
κατάλλθλα διαμορφωμζνθ πλατφόρμα θ οποία κα βρίςκεται κατά προτίμθςθ ςτθ ςτάκμθ του
πεηοδρόμου και κα είναι διαςτάςεων που ταυτίηονται με τθν ανωτζρω περίμετρο του
πλαιςίου του προςτατευτικοφ φρεατίου ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αςφαλισ κυκλοφορία των
πεηϊν πάνω από τον χϊρο του υπόγειου κάδου.
Η πλατφόρμα πεηοδρόμου κα πρζπει να εφάπτεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να υπάρχει
επαρκισ ςτεγανότθτα για τθν αποτροπι ζκλυςθσ δυςάρεςτων οςμϊν και τθσ ειςροισ των
νερϊν τθσ βροχισ εντόσ του φρεατίου. Από τθν εμφανι πλευρά, θ επιφάνεια τθσ πλατφόρμασ
κα φζρει κατάλλθλθ επικάλυψθ με πλακίδια φυςικοφ πετρϊματοσ γρανίτθ θ οποία κα πρζπει
να μπορεί να εναρμονίηεται με τον περιβάλλοντα χϊρο των ςθμείων εγκατάςταςθσ και κα
πρζπει να είναι ανκεκτικι ςτθ διάβρωςθ και τισ φκορζσ (τυχόν απαιτιςεισ χρωματιςμοφ κα
κακοριςκοφν ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ).
Η πλατφόρμα κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ ι διατάξεισ
χάριν ςτουσ οποίουσ κα ανυψϊνεται ϊςτε να μπορεί με αςφάλεια να παραλαμβάνεται ο
κάδοσ αποκικευςθσ κατά τθν φάςθ τθσ αποκομιδισ του.
Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα κλειδϊματοσ που κα ςυγκρατεί τθν πλατφόρμα με
αςφάλεια ςε οριηόντια κζςθ. Σο ξεκλείδωμα κα επιτυγχάνεται με κλειδί με το οποίο κα
εφοδιάηεται το πλιρωμα τθσ αποκομιδισ. Για τθν αποτροπι πρόςβαςθσ τρίτων μθ
εξουςιοδοτθμζνων ατόμων, το κλειδί κα πρζπει να είναι ειδικοφ τφπου μθ ευρζωσ
διαδεδομζνο αλλά κοινό για όλουσ τουσ υπόγειουσ κάδουσ (master key).
Γενικά ο χειριςμόσ ανοίγματοσ και κλειςίματοσ τθσ πλατφόρμασ κα πρζπει να είναι εφκολοσ
χωρίσ να απαιτείται άςκθςθ μεγάλθσ μυϊκισ δφναμθσ και ςε κάκε περίπτωςθ να μπορεί να
πραγματοποιείται από ζνα άτομο ςε ςυνικθ φυςικι κατάςταςθ.
Η αντοχι ςε φορτίο τθσ πλατφόρμασ κα πρζπει να είναι 500 kg/m2 τουλάχιςτον. Ειδικότερα
θ πλατφόρμα πεηοδρόμου κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του προτφπου EN13071-2:2008 και κα προςκομίηεται ςχετικό πιςτοποιθτικό ωσ ορίηεται ςτθν παρ. 3.14 του
άρκρου 3 τθσ παροφςασ.

2.2.2
Διάταξθ ειςαγωγισ απορριμμάτων μζςα ςτον κάδο αποκικευςθσ
Πάνω ςτθν ωσ άνω περιγραφόμενθ πλατφόρμα πεηοδρόμου κα προςαρμόηεται το
υπζργειο τμιμα που αποτελείται από “χοάνθ” ειςαγωγισ των απορριμμάτων.
Επειδι θ “χοάνθ/πφργοσ” αποτελεί το εμφανζσ ςθμείο όλθσ τθσ καταςκευισ κα πρζπει να
παρουςιάηει προςεγμζνο και ελκυςτικό ςχεδιαςμό. Επιπλζον για τθν διαςφάλιςθ τθσ
διαχρονικισ ελκυςτικισ εμφάνιςθσ το ςϊμα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από
ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 ι ανϊτερο) ελάχιςτου πάχουσ 1,5 mm.
Η “χοάνθ” κα πρζπει να βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πλατφόρμασ και πάνω από το κζντρο του
κάδου ϊςτε να επιτυγχάνεται ομαλι ιςοκατανομι των απορριμμάτων που ρίπτονται μζςα
ςτον κάδο υπόγειασ αποκικευςθσ. Θα είναι ορκογωνίου ι κυλινδρικοφ ςχιματοσ και κα
πρζπει να είναι ςχετικά ςυμπαγϊν διαςτάςεων, μεγίςτου φψουσ 1,2 m.
Η ”χοάνθ” κα φζρει ζνα ςτόμιο ικανϊν διαςτάςεων για τθν ελεγχόμενθ ειςαγωγι των
υλικϊν.
Προκειμζνου ο Διμοσ να μπορεί να επιτθρεί τισ ςυνκικεσ χριςθσ των εν λόγω “πράςινων
ςθμείων” και να αναπτφξει μια πολιτικι κινιτρων προσ τουσ χριςτεσ, είναι απαραίτθτο οι
υπόγειοι κάδοι να εφοδιαςτοφν με ςφςτθμα ελζγχου πρόςβαςθσ και καταγραφισ των
χριςεων.

Προσ τοφτο, κάκε “χοάνθ” υπόγειου κάδου κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ ςτθν κορυφι τθσ
με μια διάταξθ περιςτρεφόμενου τφμπανου ςυγκεκριμζνου όγκου 20 ζωσ 30 Lit ϊςτε με τθν
κάκε απόκεςθ/ρίψθ να επιτρζπεται θ ειςαγωγι ςυγκεκριμζνου όγκου υλικϊν.
Επιπλζον κάκε “χοάνθ” κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνθ με μθχανιςμό
κλειδϊματοσ/ξεκλειδϊματοσ που ελζγχεται μζςω θλεκτρονικισ πλακζτασ και διάταξθσ
ανάγνωςθσ θλεκτρονικϊν καρτϊν πολίτθ, που ςχεδιάηεται να διανεμθκοφν από τον Διμο
ςτουσ Δθμότεσ. Η πλακζτα διακζτει επίςθσ μνιμθ ςτθν οποία καταγράφονται τα δεδομζνα
χριςθσ.
Οι δε θλεκτρονικζσ κάρτεσ πολίτθ που κα διανεμθκοφν από τον Διμο είναι πλαςτικζσ
διαςτάςεων 85.6x54mm και πάχουσ 0,76mm με ενςωματωμζνο εξωτερικό chip χωρ. μνιμθσ
256 bytes. Επιπροςκζτωσ φζρουν ςτθν επιφάνεια τουσ εκτφπωςθ μοναδιαίου αρικμοφ
αναγνϊριςθσ ςε μορφι Bar-Code.
Κατά τθν φάςθ τθσ αποκομιδισ από το όχθμα ςυλλογισ τα δεδομζνα κα πρζπει να
μεταφζρονται ςε μια ςυςκευι (OBC- on board computer) επί του οχιματοσ και να
μεταδίδονται ςε ζνα ςερβερ ςτο διαδίκτυο και κατόπιν να μποροφν να επεξεργαςτοφν μζςω
ςυγκεκριμζνθσ πλατφόρμασ.

2.2.3
φςτθμα παρακολοφκθςθσ ςτάκμθσ πλιρωςθσ των υπόγειων κάδων
Για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία των υπογειων πράςινων ςθμείων απαιτειταιι και θ
παράδοςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςτάκμθσ πλθρότθτασ των υπόγειων κάδων
αποτελοφμενο από αιςκθτιρεσ που κα τοποκετθκοφν ςε κάκε υπόγειο κάδο, και ςφςτθμα
μετάδοςθσ των μετριςεων και λογιςμικοφ (software) για τθν διαχείριςθ των δεδομζνων
προςβάςιμο ςτο διαδίκτυο.
Με το εν λόγω ςφςτθμα ο Διμοσ προςδοκά να επιτφχει καλφτερο προγραμματιςμό των
δρομολογίων αποκομιδισ και αποτροπι άςκοπων μετακινιςεων των οχθμάτων ςυλλογισ με
αποτζλεςμα υψθλότερθ απόδοςθ ςτο ζργο τθσ ςυλλογισ των υπόγειων κάδων.
Οι αιςκθτιρεσ κα εγκαταςτακοφν ςε κατάλλθλο ςθμείο των υπόγειων κάδων και κα ζχουν
τθν ικανότθτα να καταγράφουν τθν ςτάκμθ πλιρωςθσ των κάδων αποκικευςθσ. Θα
λειτουργοφν με μπαταρίεσ που παρζχουν λειτουργικι αυτονομία τουλάχιςτον 5 ετϊν. Θα
είναι ςτεγανοί (IP67) και ςχεδιαςμζνοι να αντζχουν ςε εξαιρετικά αντίξοεσ ςυνκικεσ κακϊσ
και ςτα χθμικά.
Οι αιςκθτιρεσ κα ζχουν τθν ικανότθτα να μεταδίδουν ςε προγραμματιηόμενεσ ςυχνότθτεσ
(π.χ. 3 φορζσ ανά 24ωρο) αςφρματα τα δεδομζνα μετριςεων μζςω δικτφου GSM ςε ζνα
server διαχείριςθσ. Ο Διμοσ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα μζςω
διαδικτφου με εξειδικευμζνουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ.
Σα ελάχιςτα λειτουργικά χαρακτθριςτικά του λογιςμικοφ διαχείριςθσ είναι :
- Λειτουργία 24 ϊρεσ/7 θμζρεσ, με πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου.
- Δυνατότθθτα παραμετροποίθςθσ των αιςκθτιρων μζςω του λογιςμικοφ
- Απεικόνιςθ τελευταίων μετριςεων, τοποκεςίασ με χριςθ λεκτικοφ και GIS
- Απεικόνιςθ ιςτορικϊν ςτοιχείων για κάκε κζςθ υπόγειου κάδου
- Απεικόνιςθ ςυναγερμϊν για κάκε κζςθ υπόγειου κάδου (π.χ. ανοικτι πλατφόρμα
κυκλοφορίασ, χαμθλι μπαταρία, χαμθλό ςιμα, λάκοσ μζτρθςθσ)
- Παραγωγι βζλτιςτθσ διαδρομισ αποκομιδισ ςφμφωνα με το επίπεδο πλιρωςθσ των
υπόγειων κάδων ανά ηϊνθ
- Παραγωγι αναφοράσ με τα ιςτορικά ςτοιχεία για κάκε κζςθ υπόγειου κάδου
- Δυνατότθτα οριςμοφ τφπων υπόγειων κάδων (π.χ. υλικό 1, υλικό 2, υλικό 3, κλπ)

Με τθν κζςθ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ ο ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν εκπαίδευςθ του
προςωπικοφ του Διμου για τθν χριςθ του ςυςτιματοσ.

2.3 Λοιπζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ
τθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνεται θ μεταφορά των υπόγειων κάδων για
παράδοςθ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί ςτον ανάδοχο από τθν αρμόδια Τπθρεςία του Διμου
και κατόπιν θ μεταφορά τουσ ςτα ςθμεία εγκατάςταςθσ που κα οριςτοφν από τθν Τπθρεςία
κακϊσ και θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυναρμολόγθςθσ / εγκατάςταςθσ τουσ.
Πριν τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν εγκατάςταςθσ οι υπθρεςίεσ του Διμου αναλαμβάνουν να
εξαςφαλίςουν για κάκε ςθμείο εγκατάςταςθσ τυχόν αναγκαίεσ αδειοδοτιςεισ (π.χ. άδεια
τομισ οδοςτρϊματοσ, άδεια οικείασ αρχαιολογικισ υπθρεςίασ, κλπ) κακϊσ και τθν μθ φπαρξθ
υπόγειων υποδομϊν δικτφων Ο.Κ.Ω. (ιτοι ςωλθνϊςεισ υδροδότθςθσ, αποχζτευςθσ, και
καλωδιϊςεισ ΔΕΗ, ΟΣΕ, δθμοτικοφ φωτιςμοφ, οπτικϊν ινϊν, κλπ).
Συχόν αναγκαίεσ εργαςίεσ εκτροπισ ι παράκαμψθσ των ανωτζρω δικτφων Ο.Κ.Ω. κα
γίνουν με φροντίδα, δαπάνθ και ευκφνθ του Διμου, πριν τθν διαμόρφωςθ των απαιτοφμενων
τάφρων.
Με ευκφνθ και δαπάνθ του Αναδόχου κα εκτελεςκοφν οι παρακάτω εργαςίεσ ςε κάκε
ςθμείο εγκατάςταςθσ :
- διαμόρφωςθ ςκαμμάτων για τθν εγκατάςταςθ εκάςτου υπόγειου κάδου - ιτοι κακαίρεςθ
του επιφανειακοφ ςτρϊματοσ και εκςκαφι του εδάφουσ ςε κατάλλθλεσ διαςτάςεισ και
προδιαγραφζσ
- διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ ςτον πυκμζνα κάκε ςκάμματοσ (μπετόν κακαριότθτασ) για
αποφυγι τυχόν κακιηιςεων και τθν επίτευξθ ςωςτοφ αλφαδιάςματοσ των κάδων με τθν
επιφάνεια του περιβάλλοντα χϊρου
- τοποκζτθςθ του προςτατευτικοφ προκαταςκευαςμζνου φρεατίου εντόσ του ςκάμματοσ
- επίχωςθ / εγκιβωτιςμόσ των υπόγειων κάδων με κατάλλθλο αδρανζσ υλικό
- καταςκευι καναλιϊν απορροισ βρόχινων νερϊν περιμετρικά των υπόγειων κάδων και
αποκατάςταςθ τθσ εκάςτοτε επιφανειακισ ςτρϊςθσ του εδάφουσ ςτθν πρότερθ
κατάςταςθ.
- όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςυναρμολόγθςθσ και εγκατάςταςθσ όλων των επιμζρουσ
τμθμάτων και μθχανιςμϊν ϊςτε οι υπόγειοι κάδοι να παραδοκοφν ςε κατάςταςθ
λειτουργίασ, ζτοιμοι για χριςθ.
Προσ τοφτο κα εκτιμθκεί ιδιαίτερα θ ευκολία τθσ διαδικαςίασ εγκατάςταςθσ των υπό
προμικεια υπόγειων κάδων ςτα προβλεπόμενα ςθμεία λειτουργίασ.

ΑΡΘΡΟ 3. τοιχεία Σεχνικισ Προςφοράσ
Σα περιγραφόμενα ςτθν παροφςα μελζτθ είναι τα ελάχιςτα αναγκαία τα οποία κα πρζπει
να ικανοποιοφν τα υπό προμικεια είδθ και επί ποινι αποκλειςμοφ, και οι διαγωνιηόμενοι κα
πρζπει να υποβάλουν ςτθν Σεχνικι τουσ Προςφορά τισ παρακάτω πλθροφορίεσ και ςτοιχεία:
3.1 Επίδειξθ δείγματοσ
Προςκόμιςθ πλιρουσ δείγματοσ του προςφερόμενου υπόγειου κάδου ςτο Δθμ.
Αμαξοςτάςιο προσ αξιολόγθςθ του (Δ. Αποςτολισ του κα ζχει κατατεκεί ςτθ προςφορά κάκε
ςυμμετζχοντα).
3.2 Κατάλογο ομοίων προμθκειϊν/καταςκευϊν :

Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλιςεων όμοιων προμθκειϊν που
ζχουν υλοποιιςει οι ίδιοι (ι το εργοςτάςιο καταςκευισ) κατά τθν τελευταία τριετία με
αναφορά ςτον τόπο εγκατάςταςθσ, ποςότθτεσ κακϊσ και τα ςτοιχεία του αγοραςτι. Ελάχιςτθ
ποςότθτα (προσ απόδειξθ ικανισ εμπειρίασ) παραδοκζντων όμοιων υπόγειων κάδων
κεωρείται ποςότθτα 2πλάςια τθσ δθμοπρατοφμενθσ ςε ΟΣΑ τθσ Επικράτειασ και βεβαιϊςεισ
από 5 τουλάχιςτον Φορείσ του Δθμοςίου (ΟΣΑ-ΝΠΔΔ) με αναφορά ςτθ ςυμπεριφορά των
ειδϊν αυτϊν.
3.3
-

Σεχνικζσ πλθροφορίεσ για τθν “χοάνθ” τροφοδοςίασ :
Τλικό καταςκευισ και αντοχι ζναντι τθσ διάβρωςθσ.
Γεωμετρικά χαρακτθριςτικά.
Περιγραφι τρόπου λειτουργίασ.

3. 4 Σεχνικζσ πλθροφορίεσ για το προςτατευτικό φρεάτιο :
Τλικό καταςκευισ : τφποσ ςκυροδζματοσ και οπλιςμοφ
Διαςτάςεισ, γεωμετρικά χαρακτθριςτικά (ςχζδια)
Αναλυτικι ςτοιχειοκζτθςθ κακϊσ και ςτατικοί υπολογιςμοί (μελζτθ) ςφμφωνα με τουσ
ιςχφοντεσ ευρωκϊδικεσ για τεκμθρίωςθ τθσ αντοχισ ςτισ πιζςεισ του εδάφουσ και τισ
ςτεγανότθτασ.
3. 5 Σεχνικζσ πλθροφορίεσ για τον κάδο αποκικευςθσ απορριμμάτων :
Τλικό καταςκευισ
Διαςτάςεισ, γεωμετρικά χαρακτθριςτικά και βάροσ του κάδου
3.6 Σεχνικζσ πλθροφορίεσ για τθν ανφψωςθ και το άδειαςμα του κάδου αποκικευςθσ:
Σεχνικά χαρακτθριςτικά διατάξεων προςαρμογισ ςτον ανυψωτικό μθχανιςμό του
απορριμματοφόρου ι του οχιματοσ ςυλλογισ για τθν εκκζνωςθ του κάδου
Σεχνικά χαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ παραλαβισ (από υδραυλικό γερανό)
Σεκμθρίωςθ για τθν ςυμβατότθτα λειτουργίασ των προςφερομζνων κάδων με τα
υφιςτάμενα απορριμματοφόρα ι γερανοφόρα οχιματα του Διμου (κα υποβλθκοφν ςτοιχεία
βαρϊν, ςχεδιαγράμματα και φωτογραφίεσ όμοιων εγκαταςτάςεων)
3.7 Σεχνικζσ πλθροφορίεσ για τθν πλατφόρμα πεηοδρόμου :
χεδιάγραμμα τθσ ςυγκρότθςθσ
Αναφορά ςτθν μθχανικι αντοχι τθσ καταςκευισ
Περιγραφι ςυςτιματοσ αποτροπισ ειςροισ νερϊν βροχισ μζςα ςτο υπόγειο τμιμα
Περιγραφι προτεινόμενων επιςτρϊςεων τθσ επιφάνειασ τθσ πλατφόρμασ
Περιγραφι του ςυςτιματοσ ανοίγματοσ κακϊσ και περιγραφι του ςυςτιματοσ
κλειδϊματοσ.
3.8 Σεχνικζσ πλθροφορίεσ για τθν πλατφόρμα αςφαλείασ :
Περιγραφι τθσ διάταξθσ αςφαλείασ.
Διάταξθ λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ (προκειμζνου να αποφευχκοφν λειτουργικά
προβλιματα, κα πρζπει να αποφευχκοφν ςυςτιματα με αντίβαρα).
Να αναφερκεί θ μζγιςτθ φόρτιςθ, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 150 kg
που αςκοφνται ςε όλα τα ςθμεία τθσ πλατφόρμασ.
3.9 Σεχνικζσ πλθροφορίεσ για τθν εγκατάςταςθ των υπόγειων ςυςτθμάτων:
Περιγραφι των απαιτιςεων για τθν διαδικαςία εγκατάςταςθσ

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ εγκατάςταςθσ: βάρθ υλικϊν, οδθγίεσ εγκατάςταςθσ,
απαιτοφμενα μζςα, ςχζδια, κλπ.
Θα πρζπει να παραςχεκοφν επαρκϊσ τεκμθριωμζνεσ πλθροφορίεσ που κα επιτρζψουν
ςτον Διμο να ςχθματίςει μια πλιρθ εικόνα για τον τρόπο εγκατάςταςθσ των προςφερομζνων
υπόγειων κάδων και να αξιολογθκοφν αντίςτοιχα.
3.10 Πλθροφορίεσ για τον χρόνο παράδοςθσ :
Τποβολι διλωςθσ για τον χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν ςε κατάςταςθ λειτουργίασ.
Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να προςκομίςουν αντίςτοιχο χρονοδιάγραμμα με πίνακα ροισ
διαφόρων φάςεων από το οποίο τεκμθριϊνεται θ ικανότθτα τουσ ςτθν τιρθςθ τθσ
ηθτοφμενθσ προκεςμίασ παράδοςθσ.
3.11 Πλθροφορίεσ για τθν παρεχόμενθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ :
Τποβολι διλωςθσ για τθν προςφερόμενθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ. Ωσ ελάχιςτοσ χρόνοσ
για τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν.
Οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να διατυπϊςουν με ςαφινεια τουσ όρουσ εφαρμογισ τθσ
παρεχόμενθσ εγγφθςθσ.
3.12 Πλθροφορίεσ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του προϊόντοσ :
Τποβολι διλωςθσ για το χρόνο που δεςμεφεται και αναλαμβάνει τθν παροχι των
ανταλλακτικϊν και τον τρόπο που προτίκεται να αντιμετωπίηει τισ ανάγκεσ service.
3.13 Πλθροφορίεσ για τθν εκπαίδευςθ προςωπικοφ :
Τποβολι διλωςθσ για τθν δωρεάν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Διμου ςχετικά με τον
ορκό χειριςμό των υπόγειων ςυςτθμάτων, τουσ ελζγχουσ και τισ τακτικζσ εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ που απαιτοφνται κακϊσ και για τον χειριςμό των ςυςτθμάτων ελεγχόμενθσ
πρόςβαςθσ και επιτιρθςθσ ςτάκμθσ πλιρωςθσ.
3.14 Πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και μθχανικισ αντοχισ :
Θα κατατεκεί πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ ςειράσ ISO 9001 για το εργοςτάςιο
καταςκευισ των προςφερομζνων υπόγειων κάδων και για τον ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό.
Πιςτοποιθτικά ISO των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτα.
Θα προςκομιςτοφν πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και ςυμμόρφωςθσ με τα ιςχφοντα πρότυπα
από αναγνωριςμζνο κζντρο ελζγχου για τον προςφερόμενο τφπο υπόγειων κάδων.
Ειδικότερα δε, οι υπόγειοι κάδοι κα πρζπει να πλθροφν κατ’ελάχιςτον τισ απαιτιςεισ του
προτφπου EN-13071-1 όςον αφορά τθν ανταπόκριςθ ςτισ παρακάτω δοκιμζσ :
- Δοκιμι ευςτάκειασ κάδου αποκικευςθσ (παρ. 6.2.1 του ανωτζρω προτφπου)
- Δοκιμι αντοχισ κάδου αποκικευςθσ ςε εςωτερικζσ προςκροφςεισ (παρ. 6.2.2 του
ανωτζρω προτφπου)
- Δοκιμι ελεφκερθσ πτϊςθσ κάδου αποκικευςθσ (παρ. 6.2.3 του ανωτζρω προτφπου)
- Δοκιμι αντοχισ κάδου αποκικευςθσ ςε εξωτερικζσ προςκροφςεισ (παρ. 6.3.1 του
ανωτζρω προτφπου)
- Δοκιμι μθχανικισ αντοχισ κάδου αποκικευςθσ ςτισ διατάξεισ ανφψωςθσ (παρ. 6.3.3 του
ανωτζρω προτφπου)
- Δοκιμι διάβρωςθσ μεταλλικϊν μερϊν του κάδου αποκικευςθσ (παρ. 6.5 του ανωτζρω
προτφπου)

Επιπλζον, οι υπόγειοι κάδοι κα πρζπει να πλθροφν κατ’ελάχιςτον τισ απαιτιςεισ του
προτφπου EN-13071-2 όςον αφορά τθν ανταπόκριςθ ςτισ παρακάτω δοκιμζσ :
- Αντοχι πλατφόρμασ αςφαλείασ (παρ. 6.2.2 του ανωτζρω προτφπου)
- Λειτουργικότθτα πλατφόρμασ αςφαλείασ (παρ. 6.2.3 του ανωτζρω προτφπου)
- Αντοχι πλατφόρμασ πεηοδρόμου - κυκλοφορίασ πεηϊν (παρ. 6.2.4 του ανωτζρω
προτφπου)

υντάχκθκε
..../..../2016
Ο υντάξασ

Θεωρικθκε
...../...../2016

