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1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».  

Οι κάδοι και τα εξαρτήματα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με 

αποτελεσματικότητα από το Τμήμα Καθαριότητας. 

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου εργοστασίου του εσωτερικού 

ή του εξωτερικού και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναγράφονται αναλυτικά για κάθε 

είδος. Τα πιστοποιητικά των προς προμήθεια υλικών, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι στα 

Ελληνικά ή στη διεθνή επίσημη γλώσσα, Αγγλικά, και θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από αρμόδιο 

φορέα. 

Ο εξοπλισμός υπογειοποίησης και συλλογής απορριμμάτων θα βοηθήσει στην άμεση επέμβαση και 

ανταπόκριση του τμήματος καθαριότητας στις απαιτήσεις και ιδιομορφίες που παρουσιάζει η 

αποθήκευση και συλλογή απορριμμάτων στο Δήμο μας. Με τον εξοπλισμό υπογειοποίησης και συλλογής 

απορριμμάτων, οι εργασίες καθαριότητας θα γίνονται γρηγορότερα, οικονομικότερα και θα αναβαθμιστεί 

η ποιότητα ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.   

Η τιμή όλων των ειδών του προϋπολογισμού, θα περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις μεταφοράς, 

παράδοσης και τοποθέτησης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια και η εκτέλεση της εργασίας τοποθέτησης υπόγειων 

κάδων απορριμμάτων σε θέσεις επιλογής της υπηρεσίας.  

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση ημιυπόγειου κάδου αποθήκευσης, αποτελούμενο από 

εξωτερικό κάδο, εσωτερικό πλαστικό κάδο και καπάκι για την συλλογή απορριμμάτων, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της μελέτης.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του ημιυπόγειου κάδου, η εκσκαφή της τάφρου, η μεταφορά και 

τοποθέτηση του εντός της τάφρου, η αποκατάσταση των προϋφιστάμενων υποδομών (πλακοστρώσεις, 

ασφαλτοστρώσεις κλπ) και η θέση σε πλήρη λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων, καθώς και κάθε άλλη 

δαπάνη απαραίτητη, (πχ. εκπαίδευση προσωπικού κλπ), για την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.  

Με ευθύνη του προμηθευτή θα γίνουν οι παρακάτω απαραίτητες εργασίες, ώστε να παραδοθεί η 

προμήθεια και η εγκατάσταση των ημιυπόγειων κάδων σε πλήρη λειτουργία :  

 Κατ’ αρχήν με ευθύνη του αναδόχου, ελέγχονται προσεκτικά με σύγχρονα κατάλληλα 

μηχανήματα οι χώροι για την ύπαρξη υπόγειων δικτύων που τυχόν υπάρχουν στα σημεία, όπου πρόκειται 

να εκτελεστούν οι εργασίες της εκσκαφής. Τυχόν φθορές στα υπόγεια δίκτυα αποκαθίστανται με ευθύνη 

και δαπάνες του αναδόχου.  

 Σε περίπτωση ακαταλληλότητας του σημείου ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικά 

του έξοδα στην εξεύρεση νέας τοποθεσίας, πλησίον της παλιάς, πάντα σε συνεργασία με την αρμόδια 

υπηρεσία. Όταν οριστικοποιηθεί η θέση, ακολουθεί διάνοιξη σκάμματος αναλόγων διαστάσεων με το 

κυρίως σώμα και ακολουθεί η τοποθέτηση και στερέωση του κυρίου σώματος στο έδαφος. Ο πυθμένας 

υποχρεωτικά διαστρώνεται με άμμο λατομείου πάχους 10-15 εκατοστών.  

 Μετά την πλήρη εγκατάσταση από τον ανάδοχο, η αποκατάσταση της προϋπάρχουσας 

υποδομής (πλακόστρωση, ασφαλτόστρωση κ.λπ.), θα γίνει αποκλειστικά με ευθύνη και δαπάνη του 

ανάδοχου.  
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 Κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση για τη σήμανση 

του χώρου εκτέλεσης των εργασιών και λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας των 

εργαζομένων και των διερχομένων (τρίτων). Η επιλογή της χωροθέτησης των ημιυπόγειων κάδων σε 

διάφορα σημεία μέσα στην πόλη, γίνεται με κριτήρια την ποσότητα και το είδος των απορριμμάτων, την 

δυνατότητα διέλευσης στάσης και λειτουργίας απορριμματοφόρου για την κατά το δυνατό εύκολη και 

γρήγορη αποκομιδή, την διέλευση δικτύων κοινής ωφέλειας, την τουριστική αξία της περιοχής αλλά και το 

μέγεθος περιβαλλοντικής υποβάθμισης.  

 Οι ημιυπόγειοι κάδοι θα πρέπει να είναι βιομηχανικής κατασκευής με αποδεδειγμένη και 

δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

 Πρωτότυπα συστήματα που δεν έχουν δοκιμαστεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα γίνονται δεκτά.  

 Το όλο σύστημα θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής ώστε να εξασφαλίζεται η 

μακρόχρονη χρήση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι προς προμήθεια κάδοι προορίζονται για τις ανάγκες του Δήμου. Τα παρακάτω αναφερόμενα 

στοιχεία είτε αριθμητικά είτε με την έννοια της διαθεσιμότητας συστημάτων χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες:  

1. Αυτά που έχουν την σημασία της ελάχιστης απαίτησης η της μέγιστης επιτρεπτής τιμής 

κάποιου μεγέθους & μη εκπλήρωση η διαθεσιμότητά τους αποτελούν κριτήριο απόρριψης της προσφοράς 

με συνέπεια να μην εξετάζεται καθόλου η οικονομική προσφορά.  

2. Αυτά που η διαθεσιμότητά τους είναι προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας και η ύπαρξη 

τους ή η λειτουργική κατάσταση και ο βαθμός τεχνολογικής  εξέλιξης και η ποιότητα τους, προσθέτουν 

βαθμούς στην τεχνική αξιολόγηση. Όπου αναφέρεται περίπου η απόκλιση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

από +/- 5%. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ημιυπόγειων Κάδων χωρητικότητας 3.000 λίτρων 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι προσφερόμενοι κάδοι πρέπει να αποτελούνται από τα παρακάτω:  

α. Να είναι πρόσφατης κατασκευής.  

β. Να είναι λειτουργικοί, καλαίσθητοι και μεγάλης αντοχής.  

γ. Να είναι χωρητικότητας 3.000 λίτρων. 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 3.000 

λίτρων, με ειδικούς εσωτερικούς κάδους από πολυαιθυλένιο. Μέσα στους κάδους θα συσσωρεύονται 

οικιακά απορρίμματα. Οι κάδοι αυτοί θα τοποθετηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους μέσα στο 

έδαφος και σε βάθος όχι μεγαλύτερο από 1.5 μέτρα. Έτσι τα απορρίμματα θα στοιβάζονται υπόγεια, κάτω 

από το έδαφος. 

Οι υπό προμήθεια κάδοι θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 3.000 λίτρων, πρόσφατης 

κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου και κατασκευαστή με καλή φήμη τουλάχιστον στο εξωτερικό, ειδικά 

σχεδιασμένοι για συλλογή, υγιεινή και στεγανή αποθήκευση οικιακών απορριμμάτων. Θα είναι μεγάλης 

αντοχής και θα αποτελούνται από:  
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Α. Το κυρίως σώμα (κορμός),  

Β. Το κάλυμμα (καπάκι) με θυρίδα απόρριψης και το πορτάκι πού θα καλύπτει την θυρίδα. Το 

καπάκι θα είναι σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. 

Γ. Τον κάδο αποθήκευσης απορριμμάτων με ειδική διαμόρφωση για τη συγκράτηση υγρών 

κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο βάρους όχι μεγαλύτερο από 125 κιλά.  

Δ. Στο επάνω μέρος του (απόληξη) να φέρει μεταλλική ενίσχυση για το σταθερό πάτημα του 

καπακιού, για την προστασία του πλαστικού μέρους από τυχόν κτυπήματα και να διατηρεί σταθερό το 

σχήμα του. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή Κάδων  

 

Με το σύστημα αυτό της ημιυπόγειας σώρευσης των απορριμμάτων αναμένεται ο Δήμος να έχει 

εξοικονόμηση χώρου, αφού για την κάλυψη τόσο μεγάλου όγκου απορριμμάτων θα απαιτούνταν 

πολλαπλάσιος αριθμός των συνήθων τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής. 

Εξάλλου αναμένεται βελτίωση της αισθητικής εικόνας που παρουσιάζουν οι παραγεμισμένοι 

τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής, με τα σκορπισμένα απορρίμματα γύρω τους, 

αφού οι κάδοι ημιυπόγειας σώρευσης θα είναι ερμητικά κλειστοί, χωρίς δυσοσμίες, με συγκεντρωμένα τα 

απορρίμματα στο εσωτερικό τους και κάτω από το έδαφος. 

Οι κάδοι ημιυπόγειας σώρευσης θα τοποθετηθούν σε χώρους του Δήμου, σε επιλεγμένα σημεία 

όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση απορριμμάτων. 

 

2. Ειδικά 

 

Κάθε κάδος ημιυπόγειας σώρευσης θα έχει σχήμα κωνικό-κυλινδρικό, θα είναι κατασκευασμένος 

από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο (HD) υψηλού μοριακού βάρους, ομοιογενές χωρίς πόρους, με έγχυση του  

υλικού υπό υψηλή πίεση. Το υπέργειο τμήμα του θα φέρει εξωτερική διακοσμητική επιφάνεια από ειδικά 

επεξεργασμένα ξύλα ή απομίμηση ξύλου.  

Το συνολικό βάθος του κυρίως σώματος να είναι περίπου 2,40 m (±5%) και τοποθετείται σταθερά 

μέσα στη γη σε βάθος περίπου 1,50 m (±5%).  

Το ύψος απόρριψης των απορριμμάτων είναι περίπου 1,10-1,20 m (±5%) πάνω από το έδαφος μαζί 

με το καπάκι σύμφωνα με τα στάνταρτ ασφαλείας.  

Θα έχει  μέγιστη διάμετρο 1,30 m και ύψος όχι μεγαλύτερο από 1,20 m πάνω από το έδαφος, μαζί 

με το καπάκι. 

Το πάχος του κυλινδρικού τοιχώματος του κάδου θα είναι 10  mm περίπου. Το κάτω μέρος του 

κάδου θα πρέπει να διαθέτει μεταλλικό ανοξείδωτο δακτυλίδι ασφαλείας σε ύψος περίπου 50 cm από το 

κάτω μέρος για την ασφαλή αγκύρωση τoυ στο έδαφος.   Το βάρος του κυρίως σώματος θα είναι περίπου 

100 κιλά και θα φέρει σήμανση ημερομηνίας παραγωγής.  

Το επάνω μέρος του κάδου θα φέρει απαραίτητα προσθαφαιρούμενο καπάκι από πολυαιθυλένιο 

(HD), το οποίο θα κλείνει με το σώμα του κάδου. Θα είναι κατάλληλα συνδεδεμένο με τον εσωτερικό 

κάδο, έτσι ώστε κατά την εκκένωση του κάδου να ανυψώνεται με ασφάλεια και ταχύτητα, ολόκληρο το 

σύστημα καπάκι – εσωτερικός κάδος. 

Το καπάκι κάθε κάδου θα φέρει στόμιο ρίψης απορριμμάτων,  διαμέτρου από 40cm έως 60cm, έτσι 

ώστε να είναι δυνατή η απόρριψη όσο το δυνατό μεγαλύτερων σάκων με οικιακά απορρίμματα και 

παράλληλα να αποφεύγεται η ρίψη ογκωδών αντικειμένων εντός του κάδου. Το κάλυμμα της θυρίδας 

απόρριψης θα είναι ενσωματωμένο στο εξωτερικό κάλυμμα έτσι ώστε να μην εξέχει προς καμία 

κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς τα πάνω από την επιφάνεια του εξωτερικού καλύμματος. Με αυτό τον 

τρόπο δεν θα δημιουργούνται εξογκώματα τα οποία μπορεί να τραυματίσουν τους κατοίκους και δεν θα 

υπάρχει κίνδυνος να ανοίγει με ισχυρό αέρα. Το κάλυμμα θα στηρίζεται σε ενιαίο και μονοκόμματο άξονα 
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από ανοξείδωτο χάλυβα ο οποίος θα διαπερνά το σύνολο της βάσης του καπακιού. Θα φέρει εύχρηστη 

χειρολαβή ανοίγματος, διαμορφωμένη κατά την χύτευση και θα είναι σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. 

Το πορτάκι της θυρίδας απόρριψης θα διαθέτει ειδική εγκοπή έτσι ώστε να εφαρμόζει ερμητικά με το 

καπάκι για αποφυγή εξαγωγής δυσάρεστων οσμών και για μεγαλύτερη αντοχή θα είναι σε όλη την 

επιφάνεια του με διπλό τοίχωμα.  (Να κατατεθεί δείγμα το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την καταλυτική 

ημερομηνία του διαγωνισμού όπου θα φαίνονται τα διπλά τοιχώματα και ο άξονας στήριξης (βεβαίωση 

κατάθεσης δείγματος θα συμπεριληφθεί στην προσφορά).  

Κάθε κάδος στο εσωτερικό του θα είναι εφοδιασμένος με έναν ειδικής κατασκευής ανθεκτικό κάδο 

από πολυαιθυλένιο  μέσα στον οποίο θα σωρεύονται τα απορρίμματα. Θα έχει ασφαλές λειτουργικό 

φορτίο τουλάχιστον 1000 kgr. 

Ο κάδος θα είναι ισχυρής κατασκευής, έτσι ώστε να συγκρατεί το βάρος του όγκου απορριμμάτων, 

κατά την ανέλκυσή του από τον κάδο ημιυπόγειας σώρευσης. 

Θα διαθέτει εσωτερικό κάδο από πολυαιθυλένιο έτσι ώστε να μην απαιτείται η χρήση σακούλας 

μιας χρήσεως. 

Ο εσωτερικός κάδος επίσης θα φέρει ισχυρό και ανθεκτικό στο βάρος των απορριμμάτων σύστημα 

ανάρτησης, με δυνατότητα σύνδεσής του με το καπάκι, έτσι ώστε η διαδικασία ανέλκυσής του από τον 

κάδο και η τοποθέτησή του επί του οχήματος αποκομιδής να είναι ασφαλής έναντι ατυχήματος για τον 

χειριστή του γερανού ανύψωσης και των εργατών της αποκομιδής. 

O εσωτερικός κάδος θα αδειάζει ανασύροντας τον μαζί με το εξωτερικό κάλυμμα από τον κάδο και 

θα διαθέτει ασφαλή μηχανισμό με σχοινί, το οποίο τραβώντας, θα ανοίγει το κάτω μέρος και θα 

εκκενώνονται τα απορρίμματα. 

Ο εσωτερικός κάδος θα έχει στο κάτω μέρος ανεξάρτητο κάδο συλλογής υγρών χωρητικότητας 

τουλάχιστον 200 λίτρων ο οποίος θα εκκενώνεται αυτόματα με την εκκένωση των απορριμμάτων για την 

συγκράτηση των υγρών.  

Ο κάδος θα πρέπει επίσης να διαθέτει διάταξη εξουδετέρωσης οσμών στο καπάκι, η οποία θα 

αποτελείται από πλάκα τζελ διαστάσεων τουλάχιστον 280 Χ 220 mm η οποία θα απελευθερώνει ενεργά 

συστατικά σε αέρια μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας,  τα οποία θα έρχονται σε επαφή με τα μόρια 

της δυσοσμίας και θα τα εξουδετερώνουν. Η διάρκεια ζωής των υλικών θα είναι τουλάχιστον 3 μήνες. Η 

λειτουργία του συστήματος εξουδετέρωσης οσμών θα γίνεται χωρίς τη χρήση μπαταριών. Η πλάκα πρέπει 

να διαθέτει ειδική ενίσχυση με πλέγμα και οπή έτσι ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση και 

αντικατάσταση της.  

Θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτική περιγραφή του συστήματος, φύλλο δεδομένων ασφαλείας στην 

ελληνική γλώσσα, ενημερωτικό φυλλάδιο του κατασκευαστή και βεβαίωση καλής λειτουργίας (εφαρμογή 

σε ημιυπόγειους κάδους).  Επίσης θα κατατεθεί βεβαίωση μη αναπνευστικής τοξικότητας, μη αλλεργικής 

αντίδρασης και βεβαίωση ότι δεν συγκαταλέγεται στα προϊόντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές CMR 

1,2,3.  Δείγμα της πλάκας θα κατατεθεί το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την καταλυτική ημερομηνία του 

διαγωνισμού (βεβαίωση κατάθεσης δείγματος θα συμπεριληφθεί στην προσφορά).  

 

3. Τεχνικά στοιχεία 

 

Σε κάθε προσφορά, και με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να προσδιορίζονται απαραίτητα τα 

παρακάτω: 

1.  Εργοστάσιο κατασκευής, Χώρα προέλευσης. 

2.  Υλικό κατασκευής κάδου, καθώς και Τρόπος κατασκευής. 

3.  Πάχος κυλινδρικού τοιχώματος του κάδου σε mm, Διάμετρος του κάδου σε m,  

      Ύψος του κάδου σε m. 

4.  Υλικό κατασκευής καπακιού, Διαστάσεις αυτού και του στομίου ρίψης απορριμμάτων. 
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5. Υλικό κατασκευής εσωτερικού κάδου απορριμμάτων, Ιδιότητες αντοχής αυτού στις διάφορες 

καταπονήσεις (βάρος, διαδικασία ανέλκυσης, σχίσιμο τοιχώματος).   

6. Περιγραφή συστήματος εσωτερικού κάδου, καθώς και ο τρόπος ασφαλούς ανέλκυσης αυτού      

από τον κάδο. 

7.    Περιγραφή συστήματος απόσμησης. 

  

Οι κάδοι και τα δοχεία θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 21898 , EN 

13071- 2:2008 part 1/2/3 για  

 Τεστ αντοχής του δοχείου. 

 Τεστ αντοχής του κάδου σε πλευρικές πιέσεις και των εξαρτημάτων για την αντοχή τους. 

 Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά.  

 

4. Άλλα Στοιχεία 

 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια υλικού θα είναι ένα (1) έτος τουλάχιστον. 

Εφοδιασμός του Δήμου με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά των κάδων για δέκα (10) 

χρόνια τουλάχιστον. Απαραίτητα η αποκατάσταση τυχόν φθοράς ή ζημιάς θα γίνεται στον τόπο που είναι 

τοποθετημένοι οι κάδοι και η μετάβαση του συνεργείου επισκευών θα γίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) 

το πολύ ωρών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης του Δήμου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

 

 Εκπαίδευση - ∆οκιµές: ο εξοπλισμός θα δοκιμαστεί κατά την παραλαβή για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον 4 ωρών. Ο Προμηθευτής υποχρεούται ταυτόχρονα να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ∆ήµου 

που θα έχει την ευθύνη χειρισµού των παρελκομένων, στη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού για 

όσο χρονικό διάστηµα κριθεί απαραίτητο. 

 

 ∆ιαθεσιµότητα ανταλλακτικών: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι θα υπάρχει πλήρης 

παρακαταθήκη και άµεση διαθεσιµότητα οποιωνδήποτε ανταλλακτικών για τους κάδους για τουλάχιστο 

10 έτη προς τον ∆ήµο, (υπεύθυνη δήλωση). 

 

 Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των 

κάδων, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 

δυνατότητες των προσφερόµενων κάδων. Επίσης θα περιλαμβάνονται και επίσημα ενημερωτικά 

φυλλάδια του κατασκευαστή.  
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 Η τελική παράδοση των κάδων θα γίνει στην έδρα του Δήμου και η τοποθέτησή τους σε χώρους 

που θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, µε τα έξοδα να βαρύνουν τον Προµηθευτή. 

Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες. 

 

                                Χρυσούπολη, 25/06/2020. 

   

 Συντάχθηκε και Θεωρήθηκε   

                                   Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης  Τ.Υ.,               
                            Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής  
 
 
                                                  Λόβουλου Κυριακή                         
                                   Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α΄ 
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4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 260.400,00€ συμπεριλαμβανομένου  

του Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί : 

 
 

                                              Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης  Τ.Υ.,               
                                 Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής  
 
 
                                                    Λόβουλου Κυριακή                         
                                       Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α΄ 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € ΔΑΠΑΝΗ € 

 

1 
Προμήθεια και πλήρης 

εγκατάσταση, (εργασίες 

τοποθέτησης,) συστήματος 

ημιυπόγειου κάδου 

αποθήκευσης απορριμμάτων 

χωρητικότητας 3.000 λίτρων 

 Τεμάχιο 50 4.200,00 210.000,00 

 
Φ.Π.Α 24 % 50.400,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ     260.400,00 

                               Χρυσούπολη, 25/06/2020. 

 Συντάχθηκε και Θεωρήθηκε  
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