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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

 

  Στην Ερμούπολη σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 2094/5-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

  Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια τηλεδιάσκεψης, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας 
υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα: α)Στην Εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), β) Στο άρθρο 12 της Κ.Υ.Α.αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 
1869) και γ) Στη παρ. 3 του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α.αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 
1988) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. δ)απόφαση αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.1293 ΦΕΚ 30/8-1-2021 τεύχος 
δεύτερο. 
 
  Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: 

 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                              

3. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                                         

4. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης 
καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη πρότασης για προμήθεια και εγκατάσταση «τριών (3) 
οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε 
κάδους κοινής χρήσης των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων».  

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χαλκιάς Ευάγγελος 
προσήλθε στην συνεδρίαση, μετά την λήξη της συζήτησης του 2ου θέματος.  

Παρών στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Τμήματος Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Πολιτικής Προστασίας κ. Σκουλάτος  
Δημήτριος. 

ΑΔΑ: ΩΝΥΛΩΗΟ-Ε0Κ



 

Σελίδα 2 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

1.Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
2086/5-2-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής 
Πολιτικής, το οποίο έχει ως εξής :  

«ΘΕΜΑ:Υποβολή πρότασης για προμήθεια & εγκατάσταση «ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 
Με την υπ. Αριθ. Πρωτ. 5784/1.9.2020 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 στον άξονα προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019-2020»Β’ Πρόσκληση, Μέτρο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»και την τροποποίηση αυτής, 
καλούνται οι ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας να υποβάλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο 
εν λόγω Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα. 
Σκοπός του Πράσινου Ταμείου και της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση των δήμων της 
χώρας για : 
•την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος 
•τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και 
•την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, μέσω της διοίκησης, διαχείρισης 
και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8 του Νόμου 3889/2010. 
Το Πράσινο Ταμείο, για την επίτευξη του σκοπού του σχεδιάζει και πραγματοποιεί 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα (Χ.Π.) για την υλοποίηση έργων, δράσεων και λοιπών 
παρεμβάσεων προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Το «ανώτατο ποσό 
χρηματοδότησης ανά δικαιούχο» του προγράμματος κλιμακώνεται με βάση τα πληθυσμιακά 
χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου ως ακολούθως:i.Για το Μέτρο 1 το ανώτατο ύψος 
χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο Χ1= (200.000+Π*5)*σΑΠii.Για το 
Μέτρο 2 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται από τον τύπο Χ2= 
(200.000+Π)*0,8Όπου:Π = ο Μόνιμος ή εναλλακτικά ο Πραγματικός -de facto Πληθυσμός του 
Δήμου, βάσει της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014,/ (φΕΚ 
699/B/2014).  
http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous). σΑΠ = συντελεστής Αστικής Πυκνότητας, ο 
οποίος διαμορφώνεται σε: 

•1,1 για τους Δήμους οι οποίοι ανήκουν στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης (οι οποίοι θεωρούνται ως αμιγώς αστικοί), 

•σε 0,8 για τους Δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν οικισμό πάνω από 5.000 κατοίκους και 

•σε 1,0 για όλους τους υπόλοιπους.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 26 Φεβρουαρίου2021. 

Περαιτέρω το Πράσινο Ταμείο δημοσίευσε στον ιστοτόπο του στις 20 Μαρτίου 2020 την 
ενημέρωση για την τροποποίηση του ζητούμενου (v) της Ωριμότητας του εδαφίου 8 "ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ" του Τροποποιημένου Οδηγού, κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 
4674/2020 -ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 "Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις" και βάσει της παρ. 2 του άρθρου 117.  

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: 

•«Με την δημοσίευση του Ν 4674/2020 -ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020 “Στρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” και βάσει της παρ. 2 του άρθρου 117 αυτού, οι 
αιτήσεις υποβολής προτάσεων προς το Πράσινο Ταμείο για το ζητούμενο (v) της Ωριμότητας του 
εδαφίου 8 “ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ” του Τροποποιημένου Οδηγού θα πρέπει να 
συνοδεύονται από Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και όχι από Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου.» 

ΑΔΑ: ΩΝΥΛΩΗΟ-Ε0Κ



 

Σελίδα 3 

•Η προτεινόμενη πρόταση λοιπόν για τον Δήμο μας αφορά την προμήθεια & εγκατάσταση 
«ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ»τα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω: 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ  
(ΕΓΣΑ ΄87)  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Χ: 583020,2660  
Υ: 4143982,8681  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  

Ένα (1) σύστημα δύο (2) 
κάδων τύπου «ασανσέρ» με 
διαβαθμισμένη συμπίεση των 
απορριμμάτων συνολικής 
χωρητικότητας περίπου 
20.000 lt  

Χ: 583265,73  
Υ: 4144174,92  

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ  

Δύο (2) συστήματα δύο (2) 
κάδων τύπου «ασανσέρ» με 
διαβαθμισμένη συμπίεση των 
απορριμμάτων συνολικής 
χωρητικότητας περίπου 
40.000 lt  

 

Τα εν λόγω συστήματα θα καλύψουν τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής και Καθαριότητας 
Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής του 
Δήμου μας. 

Το εξωτερικό πλαίσιο στήριξης , το σύστημα βύθισης-ανύψωσης, και όλη η κατασκευή των υπό 
προμήθεια συστημάτων 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 των συστημάτων να είναι οι μικρότερες 
δυνατές και να πληρούν τις υπάρχουσες σχετικές διατάξεις και να είναι απολύτως υδατοστεγές. 
Ο προϋπολογισμός της προς υποβολή πρότασης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου 
στο Πρόγραμμα θα υποβληθεί προς έγκριση σε επόμενη Οικ. Επιτροπή επειδή δεν έχει ακόμη 
εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του Δήμου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ωστόσο ο 
Προϋπολογισμός της συγκεκριμένης προμήθειας έχει ως εξής: 

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ 
 Α/Α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(ΤΕΜΑΧΙΑ)  

ΤΙΜΗ  
(σε ευρώ)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  
(σε ευρώ)  

1.  Οικολογικό 
σύστημα 
βυθιζόμενων 
κάδων 
Διαβαθμισμέν
ης συμπίεσης  

3  69.000,00  207.000,00  

ΦΠΑ (σε ευρώ)                                                 49.680,00  
Γενικό Σύνολο Δαπάνης                                               256.680,00  
 
Οι ανωτέρω τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος, χωρίς ατέλεια.  
Στην ανωτέρω τιμή τεμαχίου περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εκσκαφή, τοποθέτηση και 
σύνδεση ενός καινούργιου βυθιζόμενου συστήματος με χαρακτηριστικά που περιγράφονται 
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των κάδων. Δηλαδή προμήθεια 
του βυθιζόμενου συστήματος, μεταφορά, εκσκαφή και τοποθέτηση σε μέρος που θα του 
υποδείξει ο φορέας, δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εργασίες (εκσκαφής, ηλεκτρολογικές συνδέσεις, 
αποκατάστασης των πλακοστρώσεων, οι κάδοι, όλες οι δοκιμές για την πλήρη και ομαλή 
λειτουργία του συστήματος, εκπαίδευσης του προσωπικού, κ.α.) για πλήρη και απρόσκοπτη 
λειτουργία του συστήματος. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθεί η 

ΑΔΑ: ΩΝΥΛΩΗΟ-Ε0Κ



 

Σελίδα 4 

προμήθεια του ως άνω εξοπλισμού με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
Έχοντας λοιπόν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 τουΝ. 3852/2010 ,όπως ισχύει, παρακαλώ 
όπως εγκρίνεται : 
Α) Την υποβολή πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟστο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 5784/01.09.2020 
πρόσκλησης, όπως ισχύει στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019-2020» Β’ Πρόσκληση, 
Μέτρο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» για την προμήθεια & «ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 
Β)Την έγκριση της από 1/2021για την προμήθεια & εγκατάσταση «ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 
Γ)Την Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προετοιμασία 
και υποβολή ́ της πρότασης και την υπογραφή των απαιτούμενων για την ολοκληρωμένη 
υποβολή της δικαιολογητικών.  
Σημειώνεται ότι ο Προϋπολογισμός της προς υποβολή πρότασης καθώς και το ποσοστό 
συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα από ίδιους πόρους θα υποβληθεί προς έγκριση σε 
επόμενη Οικ. Επιτροπή επειδή δεν έχει ακόμη εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του Δήμου από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
Συνημμένα σας αποστέλλουμε: 1.Την με αρ. 1/2021 Μελέτη Προμήθειας και Εγκατάστασης 
«ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ»&.2.Τοπογραφικά Διαγράμματα των προτεινόμενων θέσεων εγκατάστασης.  
 
 

2.Την με αρ. πρωτ. 2094/5-2-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα 
με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

3.Το με αρ. πρωτ.:7289/14-2-2020 (ΑΔΑ ΨΧ78ΟΡ1Ι-Ω1Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2020 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του 
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έτους 2020». 

 

4.Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης. 

 

5.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει: 

Α)Την υποβολή πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 5784/01.09.2020 
πρόσκλησης, όπως ισχύει στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019-2020» Β’ Πρόσκληση, 
Μέτρο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ» για την προμήθεια & «ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 
 
Β)Την έγκριση της από 1/2021 μελέτης για την προμήθεια & εγκατάσταση «ΤΡΙΩΝ (3) 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ» 
 
Γ)Την Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προετοιμασία 
και υποβολή ́ της πρότασης και την υπογραφή των απαιτούμενων για την ολοκληρωμένη 
υποβολή της δικαιολογητικών.  
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Ο Προϋπολογισμός της προς υποβολή πρότασης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου 
στο Πρόγραμμα από ίδιους πόρους θα υποβληθεί προς έγκριση σε επόμενη Οικ. Επιτροπή επειδή 
δεν έχει ακόμη εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του Δήμου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
 

  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   

 

7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 
5784/01.09.2020 πρόσκλησης, όπως ισχύει στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019-2020» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019-
2020» Β’ Πρόσκληση, Μέτρο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» για την προμήθεια & «ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ». 

 
Β)Εγκρίνει την από 1/2021 κάτωθι μελέτη για την προμήθεια & εγκατάσταση «ΤΡΙΩΝ (3) 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ»: 
 
 
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ 
ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. 

Τα εν λόγω συστήματα θα καλύψουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου ΣΥΡΟΥ-
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των € 256.680,00 συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%, και εντάσσεται στον προϋπολογισμό του έτους 2021  

Τα υπό προμήθεια συστήματα θα έχουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στο σχετικό 
τεύχος της παρούσας μελέτης.  

 

Η προμήθεια & εγκατάσταση των συστημάτων θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και το 
κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος 
Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
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Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας & εγκατάστασης θα γίνουν σύμφωνα 
με τις διατάξεις:  

α) του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( 
προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

β) του Ν. 3463/06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 

γ) του άρθρου 46 του Ν. 3801/09 περί πληρωμής δαπάνης δημοσίευσης, 

δ) του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

ε) του Ν. 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

στ) του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120Α/29-5-2013), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ20, 
του πρώτου άρθρου του Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 85Α/7-4-2014) και ισχύει.  

Ζ) του Ν. 4568/2018 (ΦΕΚ 178/Α΄/11-10-2018) Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών 
μεταφορών και λοιπές διατάξεις 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για 
κάθε μία ξεχωριστά ή και τις δύο ομάδες ειδών.  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 

ΤΙΜΗ 

(σε ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

(σε ευρώ) 

1. Οικολογικό σύστημα βυθιζόμενων 
κάδων Διαβαθμισμένης συμπίεσης  

3 69.000,00 207.000,00 

ΦΠΑ (σε ευρώ)  49.680,00 

Γενικό Σύνολο Δαπάνης  256.680,00 

 

Οι ανωτέρω τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές 
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος, χωρίς ατέλεια. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 

 

 

Γενικά χαρακτηριστικά: 

Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου θα 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 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 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.  

 Για τις ανάγκες του σταδίου της αξιολόγησης , θα πρέπει οι συμμετέχοντες να μεταφέρουν 
τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής με έξοδα τους σε φορέα που έχει προμηθευτεί  σύστημα 
όμοιας κατασκευής με το υπό προμήθεια είδος (υπόγειο σύστημα με πρέσες συμπίεσης σε 
κάδους κοινής χρήσης), το οποίο θα πρέπει να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 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.  
 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το οικολογικό βυθιζόμενο σύστημα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης 
των ΟΤΑ θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή προδιαγράφεται στη συνέχεια και θα 
χρησιμοποιηθεί για αποκομιδή απορριμμάτων. 

 

1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Το εξωτερικό πλαίσιο περίβλημα πρέπει να είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής και να μην 
καταπονείται από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων.  

Όλο το σύστημα θα είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει νερά ειδικά στην περίπτωση δυνατών 
βροχοπτώσεων με πέντε πόντους νερού. 

Όσον αφορά τις διαστάσεις θα προτιμηθεί το μικρότερου μεγέθους. 

Να είναι με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων μέσα σε κοινό κάδο 1100lit. 
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Η φόρτιση των αξόνων ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της κατασκευής 
δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά 
για το πλαίσιο. 

Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόμενη 
σχέση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού. 

 

1.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός η ονομαστική ισχύς θα είναι 
κατάλληλη ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής. 

Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  

Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση 
φορτίου τουλάχιστον 30%. 

 

1.3 ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

 

Η θέση πλοήγησης πρέπει να βρίσκεται δίπλα  από την περίμετρο του καπακιού, θα είναι ίση με 
την επιφάνεια της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του 
συστήματος από τους χειριστές, για αποφυγή ατυχημάτων. 

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού 
συστήματος.  

Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε. 

 

1.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230 v και θα μετατρέπεται σε 
24 ή 12v dc για τις λειτουργίες των κινήσεων με όλα τα προβλεπόμενα φωτιστικά και ηχητικά 
σήματα.  

 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της εναπόθεσης 
απορριμμάτων, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

2.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ)  

 

Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) να είναι ολόσωμος υδατοστεγής  , συνολικής χωρητικότητας 
πάνω από 5 m3 και μέχρι 7.5 m3  
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Θα έχει υδατοστεγής ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα ούτως ώστε σε πολλά νερά να μην 
πλημμυρήσει ο χώρος των μηχανισμών και των κάδων.  

Οι διαστάσεις της δεξαμενής θα είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα 
κατά άξονα βάρη να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του. 

Η δομή των υλικών της δεξαμενής θα είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά 
όσο και για αλμυρά νερά.  

Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με το αποχετευτικό σύστημα της πόλης και στην 
όλη κατασκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τσιμέντα ή αλλά παρεμφερή υλικά. 

 

2.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής να είναι κοινό γαλβανιζέ χαλυβδοέλασμα, πάχους τεσσάρων ( 
4 ) χιλιοστών τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των 
ενδεχομένων καταπτώσεων και η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με 
ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή κατασκευή. 

 

2.3 ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να 
διαφοροποιείται σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του πλαισίου.  

Το πλαίσιο θα στερεωθεί  με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του 
δαπέδου που θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί. 
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3. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 

3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ 

 

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες ανοξείδωτους εκ των οποίων ο ένας επίγειος 
δέκτης απορριμμάτων ανοξείδωτος κυκλικής μορφής όχι πάνω από 700mm εξωτερικά  για 
σύμμικτα  απορρίμματα και έναν δεύτερο επίγειο δέκτη ανοξείδωτο παραλληλογράμμου μορφής 
όχι πάνω από μήκος 850mm και πλάτος 600mm εξωτερικά  για τα απορρίμματα ανακύκλωσης. 

Θα είναι υπεραυτόματης λειτουργίας με επιδαπέδια μπουτόν ανοξείδωτα για τον κάθε επίγειο 
δέκτη, με ενημέρωση φωνητική και οπτική για τον πολίτη για το είδος των απορριμμάτων που 
δέχεται ο κάθε δέκτης σε δυο τουλάχιστον γλώσσες.  

Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το σύστημα των ανοξείδωτων καπακιών θα λειτουργεί 
αυτόματα, θα κλείνει με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ελεγχόμενης πίεσης και όχι με το ίδιο βάρος 
του, με πλήρη ασφάλεια για τους πολίτες. 

Το κάθε πτυσσόμενο πλαίσιο θα φέρει δύο (2) θέσεις κάδων απορριμμάτων 1100 lit κοινής χρήσης 
των ΟΤΑ και όμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται σήμερα. 

Οι δυο κάδοι θα είναι κοινού τύπου κάδοι για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας να 
τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο και με την διαδικασία της συμπίεσης να έχει την 
δυνατότητα ανάλογα με το ειδικό βάρος και τον βαθμό συμπίεσης  των απορριμμάτων να 
αυξάνεται η χωρητικότητα στον κάθε κάδο μέχρι  10000 lit δηλ. μέχρι και δέκα (10 ) κάδοι περίπου 
των 1100 lit ή μέχρι το όριο βάρους που επιτρέπεται για κάθε κάδο των 1100 lit. 

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο 
βοηθητικό πλαίσιο της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή 
τους. Να κατατεθούν βεβαιώσεις από τουλάχιστον τρείς (3) ΟΤΑ ή Δημόσιους φορείς, που θα 
βεβαιώνουν την καλή λειτουργία όμοιων συστημάτων υπόγειων κάδων με πρέσες συμπίεσης, που 
έχουν προμηθευτεί, και είναι εν λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

 

3.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 

 

Η κίνηση στις αντλίες θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που 
θα αποτελείται κυρίως από: 

 

α) αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης ,  

β) ανάλογης παροχής  βαλβίδα διεύθυνσης ροής ( χειριστήριο ) , 

γ) ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση  

δ) ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή . 

 

Η έναρξη και παύση λειτουργίας της αντλίας θα γίνεται από το αυτοματοποιημένο με ρομποτική 
λειτουργία σύστημα ρίψης απορριμμάτων. 

Άλλα συστήματα ή τρόποι μετάδοσης κίνησης, εκτός της υλεκτρουδραυλικής, δεν θα αξιολογηθούν 
. Η ταχύτητα και η δύναμη του ανοίγματος και του κλεισίματος  τον στομίων ρίψης θα πρέπει να 
μπορεί να ρυθμίζετε σε μεγάλη κλίμακα. 
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3.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ 

 

Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) υδραυλικές πρέσες αυτόματης ενέργειας που θα 
συσφίγγουν  και θα πιέζουν τα απορρίμματα μέσα σε κάδους των 1100lit, σε όλο το πλάτος σε όλο 
το μήκος και καθ' ύψος του εσωτερικού περιγράμματος του κάδου. Η συμπίεση θα είναι 
διαβαθμισμένη ώστε να μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του Δήμου και 
το είδος των απορριμμάτων. Κατά τη κάθετη διαδρομή της κάθε πρέσας θα πρέπει να υπάρχει 
όργανο το οποίο θα μετρά την διαδρομή ώστε να μπορούν να ορίζονται οι διαβαθμίσεις.  Εφόσον ο 
κάδος γεμίσει θα πρέπει τα στόμια να ρίψης να μην επιτρέπουν στους χρηστές να συνεχίσουν την 
ρίψη τον απορριμμάτων και να τους ενημερώνουν τουλάχιστον σε δυο γλώσσες ότι ο κάδος είναι 
πλέον γεμάτος .   

Επίσης με το σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης να μπορεί ο μηχανισμός να υπολογίζει το 
ποσοστό πληρότητας του κάθε κάδου ώστε να μη ξεπερνά τα όρια βάρους και όγκου και να γίνεται 
η αποκομιδή όταν χρειάζεται.  

Αυτόματο υδραυλικό σύστημα σύσφιξης και συμπίεσης των απορριμμάτων 

 

3.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ 

 

Το σύστημα αυτόματης υδραυλικής συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου του κάδου θα λειτουργεί 
αυτόματα με την εισαγωγή ή την εξαγωγή του κάδου στο σύστημα και θα μπορεί να δέχεται όλες 
τις πιέσεις των απορριμμάτων της κάθε πρέσας για να μην προκαλείται ζημιά στους υφισταμένους 
κάδους . Κατά την ανύψωση του συστήματος από τον χειριστή το σύστημα συγκράτησης-
αντιστάθμισης φορτίου θα επαναφέρει αυτόματα τον κάδο στο δάπεδο της πλατφόρμας ώστε ο 
κάθε κάδος να είναι έτοιμος προς αποκομιδή και κατά τη βύθιση του συστήματος, το σύστημα 
συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου θα ανυψώνει τον κάθε κάδο αυτόματα τουλάχιστον 3 
πόντους από το δάπεδο ώστε να μη δημιουργούνται φθορές στις ρόδες κύλισης των κάδων. 

 

 

 

3.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

3.5.1 Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:  

 

 Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων βαλβίδων 
καταμερισμού. 

 Να υπάρχουν πλήρη χειριστήρια των μηχανισμών συμπίεσης, για την σωστή και ασφαλή λειτουργία 
και παρακολούθηση του συστήματος. Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν σύστημα αυτόματης 
επαναφοράς στην ουδέτερη θέση (DEAD MAN CONTROLS). 

 Όταν λειτουργεί το χειριστήριο του ενός μηχανισμού να αποκλείεται η λειτουργία του δευτέρου.  
 Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την 

κατάβαση των μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων. 
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 Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι 
αφορά τα μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, να καθίσταται αδύνατο για τον χειριστή να θέσει το 
σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.  

 Να υπάρχει σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας του συστήματος όταν 
φθάσει στα μέγιστα όρια του και στα όρια ασφαλείας του. Για τον σκοπό αυτό να διαθέτουν 
σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής το οποίο να ελέγχεται μέσω καταλλήλων 
ηλεκτρικών διακοπτών προσέγγισης. 

 Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του 
συστήματος.  

 Στο κεντρικό  χειριστήριο χρήσης από χειριστές της υπηρεσίας  να υπάρχει   
α. Σύστημα ρομποτικής λειτουργίας που να ακινητοποιεί τον μηχανισμό ανύψωσης και κατάβασης , 

αυτόματα και ανεξάρτητα με την διάθεση του χειριστή, 15 με 20 cm από την τελική του θέση ηρεμίας 

για να γίνεται υποχρεωτικά ένας περιμετρικός τελικός έλεγχος από τον χειριστή του συστήματος για 

αποφυγή ατυχήματος. 

β. Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου του 

συστήματος των μηχανισμών.  

 Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των 
βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.  

 

3.5.2 Ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης: Ο μηχανισμός να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό σύστημα 

αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας και διάγνωσης του συστήματος βραχιόνων και να παρέχει τις 

ακόλουθες δυνατότητες: 

 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 
 Ανάλυση σφαλμάτων – βλαβών 
 Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας 
 Ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας 
 Μνήμη λειτουργίας του συστήματος 
 Ενδεικτικό πλήρωσης του κάδου.   
 Ενδ. Λυχνία ύπαρξης ανοιχτής θύρας 
 Χειριστήρια σειρήνας 

3.6 ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Όλο το σύστημα να βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία η οποία θα ενεργοποιείται με το 
πάτημα ενός ποδομπουτόν για την ρίψη των απορριμμάτων του κάθε χρήστη - πολίτη και θα 
απενεργοποιείται αφήνοντας το ελεύθερο. 

Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν μέσω συστήματος ελέγχου των κινήσεων  
PLC.επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να λαμβάνονται στοιχεία από τον κάθε 
μηχανισμό πχ ώρες λειτουργίας, ρίψης απορριμμάτων , λειτουργία πρέσας , άδειασμα κάδου. 

Κατά τη διαδικασία εκσκαφής εάν βρεθεί υψηλός υδροφόρος ορίζοντας, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να προβεί στην αντιμετώπιση ώστε να γίνει ορθή τοποθέτηση των 
συστημάτων. 
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3.7 ΒΑΦΗ 

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες  

Το κεντρικό καπάκι και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα είναι επενδυμένα με 
υλικό ψυχρής ανοδύωσης.  

Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται . 

Κατόπιν θα ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή με πιστόλι σε δύο στρώσεις. 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω 

στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά: 

 

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα, από τα οποία θα 
προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών (Καθαρή χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, βάρος μικτό 
μηχανισμού, κλπ.). 

2. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων 
χαλυβδοελασμάτων. 

3. Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος στην Ελληνική. 
Σχέδιο του πλήρους συστήματος και του πλαισίου όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. 

( Καταθ. σχεδίου ) 

4. Πίνακα των απαραίτητων ανταλλακτικών, διετούς λειτουργίας. 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι υποχρεούται, να μεταφέρει τα τρία (3) μέλη της 

Επιτροπής με έξοδά του, σε άλλο ΟΤΑ ή Δημόσιο Φορέα που έχει προμηθευτεί σύστημα όμοιας 
κατασκευής με το υπό προμήθεια είδος (υπόγειο σύστημα με πρέσες συμπίεσης σε κάδους κοινής 
χρήσης), το οποίο θα πρέπει να είναι εν λειτουργία τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για 
τουλάχιστον 20 έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και σε διάστημα εικοσιτεσσάρων  ( 24 ) 
ωρών  από την ζήτησή τους . 

7. Υπεύθυνη δήλωση Η ανάδοχος εταιρεία θα παραδώσει και θα τοποθετήσει τους εν λόγω 
μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις. Η τοποθέτηση του κάθε 
μηχανισμού λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες.  

8. Ο χρόνος παράδοσης και συντήρησης θα πρέπει να δηλώνονται. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 180 ημέρες  

9. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα. 
10. O προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει σχέδια ανύψωσης και σχέδια συμπίεσης των απορριμμάτων 

μέσα στον κάδο, από τα οποία θα φαίνεται η διαδικασία συμπίεσης υπογεγραμμένα από το 
εργοστάσιο κατασκευής.  

11.  Κατάθεση πιστοποιητικών που θα αφορούν το ολοκληρωμένο μηχανισμό από αναγνωρισμένο 
φορέα όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην 
ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ Α’97/25.6.10). 

- TECHNICAL FILE REVIEW REPORT ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 

- CE ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ  

12. Εφ’  όσον ο προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στην 
τοποθέτηση και το service   βυθιζόμενων  ρομποτικών συστημάτων κάδων διαβαθμισμένης 
συμπίεσης και αυτό θα αποδεικνύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, του 
κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού καθώς και συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του 
συγκεκριμένου προϊόντος του κατασκευαστή. 

13. Κατάθεση πιστοποιητικών – πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015, 14001:2004 ή 
14001:2015,  OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008, διαπιστευμένα του κατασκευαστή του 
συστήματος  καθώς και του προσφέροντος και για εμπορία και service του υπό προμήθεια είδους. 
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14. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο του κατασκευαστή  καθώς και του προσφέροντος για εμπορία και 
service, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της προμήθειας.  

15. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, πλαισίου, μηχανισμών 
συμπίεσης, αποθήκευσης, χρήση πολιτών , χρήση υπαλλήλων του δήμου,  του μηχανισμού 
υπογεγραμμένο  από τον κατασκευαστή.. 

16. Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον και περιγραφή της οργάνωσης 
τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα 

17. Με την προσφορά θα υποβληθεί αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με 
χαρακτηριστικά των επί μέρους στοιχείων του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λπ.) 

18. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του 
προσωπικού που θα το χειρίζεται. 

19.  Οι συγκολλήσεις του συστήματος θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και απόλυτα ασφαλείς. Για 
το λόγο αυτό θα πρέπει το εργοστάσιο κατασκευής να έχει τουλάχιστον ένα (1) πιστοποιημένο 
συγκολλητή και θα πρέπει να εφαρμόζει υποχρεωτικά τη διαδικασία EN ISO 3834. Να κατατεθεί 
το αντίστοιχο ISO και το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηλεκτροσυγκολλητή από διαπιστευμένο 
φορέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως επίσης και υπεύθυνη δήλωση του 
εργοστασίου κατασκευής που θα βεβαιώνει την διαδικασία συγκόλλησης βάσει του ΕΝ ISO 
3834  

20. Οι τεχνικές  προδιαγραφές  θα πρέπει να υπογράφονται και από τον κατασκευαστή και από 
τον προσφέροντα αν δεν είναι ο ίδιος . 

 

 
 
Γ)Εγκρίνει την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την 
προετοιμασία και υποβολή ́ της πρότασης και την υπογραφή των απαιτούμενων για την 
ολοκληρωμένη υποβολή της δικαιολογητικών.  
 
Ο Προϋπολογισμός της προς υποβολή πρότασης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του Δήμου 
στο Πρόγραμμα από ίδιους πόρους θα υποβληθεί προς έγκριση σε επόμενη Οικ. Επιτροπή επειδή 
δεν έχει ακόμη εγκριθεί ο Προϋπολογισμός του Δήμου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
                            
 
                                                                                    ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                         
                                                                                     
                                                                                     
          ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                      ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ                                                                                                                                        

                                                                                    ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                                                    ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

                                                                                   ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

                                                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
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