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ΡΔΣΛΗΘΖΔΘΘΔΠΖ 

 

Ζ κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα δύν (2) ζπζηεκάηωλ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο. 

 

Ζ αξκφδηα ππεξεζία αλαδεηψληαο ηερληθέο ιχζεηο ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο πγηεηλήο  

απνζήθεπζεο ησλ παξαγνκέλσλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζε ζεκεία 

πνπ απαηηνχλ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπο, θαηέιεμε ζηελ   

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο θάζεηεο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο. Ρα ζπζηήκαηα απηά ζα 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ Γήκνπ φπνπ ππάξρνπλ 

ζπζηάδεο κε κεγάιν αξηζκφ θάδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιν φγθν θαη εθηεηακέλε θαηάιεςε 

ηνπ νδνζηξψκαηνο.  

 

Δπίζεο, νη πθηζηάκελνηθάδνη δεκηνπξγνχλ ζνβαξφ αληηαηζζεηηθφ πξφβιεκα ιφγσ ηνπ φηη 

ππεξρεηιίδνπλ ηαθηηθά κε απνξξίκκαηα θαη δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα δπζάξεζησλ νζκψλ, 

γεγνλφο πνπ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα θεληξηθά ζεκεία. 

Κε ην ζχζηεκα ηεο θάζεηεο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο απνθεχγεηαη ε φριεζε απφ νζκέο θαη 

εηθφλεο μερεηιηζκέλσλ θάδσλ θαη δεκηνπξγνχληαη δηαθξηηηθά ζεκεία ζπιινγήο απνξξηκκάησλ 

ρσξίο νζκέο, κε απνηέιεζκα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεκνηηθψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηνπο 

νπνίνπο εληάζζνληαη: 1) Ζ πιαηεία Αγίνπ Φαλνπξίνπ ζηελ Γ.Θ. Βέινπ θαη 2) ε πιαηεία ζηελ 

Ρ.Θ. Λεξάηδαο.  
 

Ρα ζπζηήκαηα δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο ζα ζπκβάιινπλ ζηε γεληθή αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο, παξάιιεια ζα επηηπγράλεηαη ε 

αχμεζε ηεο απνζεθεπηηθήο δπλακηθφηεηαο απνξξηκκάησλ, θαζφζνλ έλα ζχζηεκα 

δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο αληηθαζηζηά ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ θνηλψλ ηξνρήιαησλ θάδσλ ράξε 

ζην ζχζηεκα ζπκπίεζεο, άξα ην απνηέιεζκα ζα είλαη θαη ε κηθξφηεξε δπλαηή θαηάιεςε 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.  

 

Ξαξάιιεια, επηηπγράλεηαη ε απνηξνπή ηεο έθζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ θνηλή ζέα θαη ε 

αζθαιήο απνζήθεπζή ηνπο ρσξίο πξνβιήκαηα νζκψλ. Ρέινο, δελ απαηηείηαη θακία κεηαηξνπή 

ζηα απνξξηκκαηνθφξα, κε απνηέιεζκα ηα νρήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ππάξρνληεο θνηλνχο 

ηξνρήιαηνπο θάδνπο, λα εμππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα ζπζηήκαηα δηαβαζκηζκέλεο 

ζπκπίεζεο ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Γεκφζην Αλνηθηφ Ζιεθηξνληθφ  Γηαγσληζκφ κε 
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πην ζπκθέξνπζα  ρακειφηεξε ηηκή 
πξνζθνξάο ζε επξψ  ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ  αλαθεξφκελνπο  φξνπο, γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαη θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ξξνκήζεηα ζπζηεκάησλ 

δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  - 

Η.Ξ. 

mailto:kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr
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Ζ Γαπάλε ρσξίο ΦΞΑ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 125.800,00 Δπξψ, ν  ΦΞΑ ζην πνζφ ησλ 

30.192,00 Δπξψ θαη ε  Ππλνιηθή Γαπάλε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ΦΞΑ  ζε 155.992,00 Δπξψ. 

 
 

Εεπγνιαηηφ, 19 / 05 /2020, 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

Ν Αλαπι. Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο 

                Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 

 

                        Ρξηαληαθχιινπ Αιέμηνο 

                 ΓΔ ΓηνηθεηηθψλΓξακκαηέσλ 

 

Εεπγνιαηηφ, 19 / 05 /2020 

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

     Ν Ξξντζηάκελνο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο 

 

 

 

Γξ.Βακβάηζηθνο Ξαλαγηψηεο (MSc., PhD) 

TE13 Tερλ. Γεσπνλίαο 
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ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2020 

 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 

 

Αληηθείκελν Ξξνκήζεηαο 

 

Ξξνκήζεηα δύν (2) ζπζηεκάηωλ θάζεηεο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ 

Βφραο γηα ην έηνο 2020. 

 

Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο: 155.992,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24 %. 

 

Θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή). 

 

Νη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα θαηαζέζνπλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Ρν θάζε ζχζηεκα θάζεηεο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο ζα πξέπεη λα θέξεη θαηάιιεινπ ηχπνπ 

θαηαζθεπή, φπσο απηή πξνδηαγξάθεηαη, ζηε ζπλέρεηα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απνθνκηδή 

απνξξηκκάησλ. 

Ρα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε (ηερληθή έθζεζε, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

θιπ) ζεσξνχληαη θαη νπζηψδε θαη απαξάβαηα κε πνηλή αθπξφηεηαο, εθηφο αλ αλαθέξεηαη φηη 

απνηεινχλ πξνηίκεζε ή επηζπκία. 

 Ρν εμσηεξηθφ πιαίζην, ην ζχζηεκα βχζηζεο, αλχςσζεο, δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο  θαη 

φιε ε θαηαζθεπή ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο 

θαηλνχξηα, αλαγλσξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηψλ κε θαιή ιεηηνπξγία θαη θήκε θαη’ αξρήλ 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην Δμσηεξηθφ θαη κε ηθαλφ απφζεκα αληαιιαθηηθψλ. 

Ξξνκήζεηα ζπζηεκάησλ 

δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  - 

Η.Ξ. 

mailto:kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr
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 Νη δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη νη κηθξφηεξεο δπλαηέο θαη λα πιεξνχλ ηηο 

ππάξρνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα είλαη απνιχησο πδαηνζηεγέο.  

 Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θέξεη πιήξε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ, θαιπκκέλν 

απφ ηελ ππεξθαηαζθεπή θαη ζα θέξνπλ κεηαιιηθφ πξνζηαηεπηηθφ πεξίβιεκα θαη λα είλαη 

εθνδηαζκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απηνκαηηζκνχ έηζη ψζηε λα είλαη εχρξεζην 

θαη αζθαιέο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηα ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ.  

 Ζ θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή θαη Διιεληθή λνκνζεζία ζα πξέπεη λα θέξεη 

ζήκαλζε CE ε νπνία ζα θαηαηεζεί, πεξί εθαξκνγήο ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο 

κεραλψλ θαη πγηεηλήο - (ΞΓ 377/93 θαη 18/96 φπσο απηά ηζρχνπλ) θαη ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο ζα εθαξκφδεη ππνρξεσηηθά ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, γηα ην 

ζρεδηαζκφ, παξαγσγή θαη ηερληθή ππνζηήξημε, πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001 θαη φια ηα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ πνπ νξίδνληαη ζηελ 2006/42 

νδεγία ηεο ΔΔ πνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην Ξ.Γ. 57/2010 ΦΔΘ 97 

ηεχρνο Α/25.6.10. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα ζε πξσηφηππν θαη επίζεκα κεηαθξαζκέλν 

ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

 Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζηαδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο, ζα πξέπεη νη ζπκκεηέρνληεο λα 

πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε φηη ππνρξενχηαη, είηε λα πξνζθνκίζνπλ ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζχζηεκα φκνηαο θαηαζθεπήο ην νπνίν θαη ζα παξακείλεη 

ηνπιάρηζηνλ (7) κέξεο ζηνλ θνξέα ελ ιεηηνπξγία, είηε κε έμνδά ηνπο λα κεηαθέξνπλ 

έσο ηξία κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζε άιιν θνξέα πνπ έρεη πξνκεζεπηεί ζχζηεκα φκνηαο 

θαηαζθεπήο  πξνθεηκέλνπ ε επηηξνπή λα απνθαζίζεη ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 

ηνλ ζπκκεηέρνληα. 

 Πηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο 

ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  απφ ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ θαη απφ ηα 

ζπλεξγεία απνθνκηδήο θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπλεξγείσλ απνθνκηδήο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ ζα 

είλαη ε παξνρή ξεχκαηνο θαη ε έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. 

 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο, 

πξνβιέπεηαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ αλάινγνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο, φπνπ 

ζα πινπνηεζεί ην έξγν, ελφο (1) κέηξνπ πεξηκεηξηθά απφ ηελ εθζθαθή πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί πιήξεο νκνηνκνξθία ζην απνηέιεζκα. 

ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ  

Ρα ζπζηήκαηα θάζεηεο δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιεινπ ηχπνπ 

θαηαζθεπή, φπσο απηή πξνδηαγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απνθνκηδή 
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απνξξηκκάησλ. 

 

 

1.  ΠΠΡΖΚΑ ΒΘΗΕΝΚΔΛΝ ΘΑΓΝ 
 

1.1  ΒΑΠΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ  

 

Ρν εμωηεξηθό πιαίζην πεξίβιεκα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξην, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη λα 

κελ θαηαπνλείηαη απφ ελδερφκελεο πηέζεηο ηνπ φγθνπ ησλ ηνηρσκάησλ.  

Όιν ην ζχζηεκα ζα είλαη πδαηνζηεγέο γηα λα κελ παίξλεη λεξά εηδηθά ζηελ πεξίπησζε δπλαηψλ 

βξνρνπηψζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ζα πξνηηκεζεί ην κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. 

Ξξέπεη λα είλαη κε ζχζηεκα ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ κέζα ζε θνηλφ θάδν 1100lit. 

Ζ θφξηηζε ησλ αμφλσλ αλχςσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κεραληζκψλ ηεο 

θαηαζθεπήο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξε ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο θφξηηζεο θαη' άμνλα 

θαη ζπλνιηθά γηα ην πιαίζην. 

Ζ ζρέζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ κέγηζηνπ νιηθνχ θνξηίνπ δελ ζα δηαθέξεη απφ ηελ επηηξεπφκελε 

ζρέζε, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ. 

 

1.2  ΔΛΔΟΓΔΗΑ 

Ζ πεγή ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη ειεθηξνθηλεηήξαο κνλνθαζηθφο ε νλνκαζηηθή ηζρχο  ζα  είλαη 

θαηάιιειε ψζηε λα ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηαζθεπήο. 

Ξξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο ηερλνινγίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο επξσπατθέο 

πξνδηαγξαθέο.  

Ζ ηζρχο ηνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνχ ζα εμαζθαιίδεη αλάβαζε κε πιήξεο θνξηίν θαη κε 

ππέξβαζε θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 30%. 

 

1.3  ΘΔΠΖ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ - ΣΔΗΟΗΠΚΝ  

Ζ ζέζε πινήγεζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη δίπια  απφ ηελ πεξίκεηξν ηνπ θαπαθηνχ, πξέπεη λα είλαη 

ίζε κε ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, πδαηνζηεγνχο θαηαζθεπήο, γηα ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο πεξηκέηξνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ρεηξηζηέο, γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. 
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Ξξέπεη λα έρεη βνεζεηηθφ ζχζηεκα εμαγσγήο ρεηξνθίλεην ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη λα αληαπνθξίλεηαη κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ζηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηεο 

Δ.Δ. 

 

1.4  ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 

Όιν ην ζχζηεκα πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη πδαηνζηεγψο απφ εμσηεξηθή πεγή 230 v θαη ζα 

κεηαηξέπεηαη ζε 24 ε 12vdc γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θηλήζεσλ κε φια ηα πξνβιεπφκελα 

θσηηζηηθά θαη ερεηηθά ζήκαηα.  

 

2. ΘΑΡΑΠΘΔΖ 
 

Ζ θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ απαίηεζε ηεο ελαπφζεζεο 

απνξξηκκάησλ, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

2.1  ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ (ΓΔΜΑΚΔΛΖ)  

Ρν εμσηεξηθφ πιαίζην (δεμακελή) πξέπεη λα είλαη νιφζσκνο πδαηνζηεγήο,ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο πάλω από 5m3θαη κέρξη 7,5 m3. 

Ξξέπεη λα έρεη πδαηνζηεγήο ξαθέο θαη πδαηνζηεγέο θνχκπσκα έηζη ψζηε ζε πνιιά λεξά λα 

απνθιείεηαη ε πηζαλφηεηα λα πιεκκπξήζεη ν ρψξνο ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ θάδσλ.  

Νη δηαζηάζεηο ηεο δεμακελήο πξέπεη λα είλαη αλάινγεο ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιαηζίνπ, 

ψζηε ηα θαηά άμνλα βάξε λα είλαη εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ. 

Ζ δνκή ησλ πιηθψλ ηεο δεμακελήο πξέπεη λα είλαη αληηδηαβξσηηθνχ ηχπνπ ηφζν γηα γιπθά φζν 

θαη γηα αικπξά λεξά.  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα ζπλδέεηαη κε ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο  θαη 

ζηελ φιε θαηαζθεπή δελ ζα πξέπεη λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζηκέληα ε αιιά παξεκθεξή πιηθά 

εθηφο θαη αλ απηά απαηηεζνχλ απφ ζπλζήθεο πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ δηαδηθαζία 

ηεο εθζθαθήο. 

2.2  ΙΗΘΝ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 
Ρν πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο δεμακελήο πξέπεη λα είλαη θνηλφ γαιβαληδέραιπβδνέιαζκα, πάρνπο 

ηεζζάξσλ(4) ρηιηνζηψλ ηνπιάρηζηνλ κε λεπξψζεηο ηθαλέο λα αληέμνπλ ηελ πίεζε ηεο 

πεξηκέηξνπ ησλ ελδερνκέλσλ θαηαπηψζεσλ θαη ε ζχλδεζε ησλ ραιπβδνειαζκάησλ λα γίλεη κε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε γηα πδαηνζηεγή θαηαζθεπή. 
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2.3  ΔΓΟΑΠΖ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ 
Ρν πιαίζην πξέπεη λα εδξάδεηαη επάλσ ζε θαηάιιειν αδξαλέο πιηθφ πνπ ζα κπνξεί λα 

απνξξνθά ηηο ηαιαληψζεηο θαη λα δηαθνξνπνηείηαη ζρεκαηηθά αλάινγα κε ην ζρήκα θαη ηηο 

λεπξψζεηο ηνπ πιαηζίνπ.   

Ρν πιαίζην πξέπεη λα ζηεξεσζεί κε θαηάιιειν θαη αζθαιή ηερληθφ ηξφπν θαη αλάινγα κε ηελ 

θιίζε ηνπ δαπέδνπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε καθξνρξφληα ιεηηνπξγία, ε 

πδαηνζηεγαλφηεηα θαη ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. 

 

2.4 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΠΘΑΦΖΠ 

 

Ρα ζπζηήκαηα δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο ζα ηνπνζεηεζνύλ:  

 Ρν πξψην επί ηεο πιαηείαο Αγίνπ Φαλνπξίνπ ηεο Γ.Θ. Βέινπ θαη  

 Ρν δεχηεξν επί ηεο πιαηείαο ηεο Ρ.Θ. Λεξάηδαο 

Ζ δηαδηθαζία εθζθαθήο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

- Σάξαμε εδάθνπο ζηηο απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο (θαη’ειάρηζηνλ 2,00m πιάηνο 

θαη 3,00m κήθνο) 

- Απνμήισζε πεδνδξνκίνπ ή εδάθνπο κε θαηάιιεια κεραληθά κέζα κφλν ζηηο δηαζηάζεηο 

ράξαμεο 

- Δθζθαθή κε κεραληθά κέζα (φπσο JCB) ζε βάζνο πεξίπνπ 2,00m 

- Απνκάθξπλζε φισλ ησλ πιηθψλ εθζθαθήο κε θνξηεγφ κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ 

- Ρνπνζέηεζε άκκνπ ιαηνκείνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ ζθάκκαηνο θαη’ειάρηζηνλ0,20cm πάρνπο 

- Ρνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βπζηδφκελνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο 

κε γεξαλφ φρεκα. 

- Δπαλαπιήξσζε ηνπ ζθάκκαηνο (πεξηκεηξηθά θαη ζηνλ ππζκέλα εθάζηνπ ζθάκκαηνο)κε άκκν 

ιαηνκείνπ ή άιιν θαηάιιειν αδξαλέο πιηθφ (θαη φρη κε ηα πιηθά εθζθαθήο)κέρξη ην χςνο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. Δπίζεο, πεξηκεηξηθά εθάζηνπ ζθάκκαηνο (κεηαμχ ησλ παξεηψλ ηνπ ζθάκκαηνο 

θαη ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ θξεαηίνπ) θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνγεηνπνίεζεο 

απνξξηκκάησλ, ζα θαηαζθεπαζηεί πεξηζψξην θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ην νπνίν ζα πιεξσζεί 

κε ην ίδην αδξαλέο πιηθφ, γηα ηνλ θαιχηεξν εγθηβσηηζκφ θαη ζηεγαλνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

- Γηέιεπζε θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο βπζηδφκελνπ θάδνπ απνξξηκκάησλ 

δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο κέρξη θαη ηελ θνληηλή παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κέζα ζε εηδηθφ 

ζπηξάι βαξέσο ηχπνπ, θαηάιιειν γηα ηελ ππφγεηα ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ (βαξύλεη ηελ 

αξκόδηα δεκνηηθή ππεξεζία Ππληήξεζεο θαη Δθηέιεζεο Έξγωλ). 
- Απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ εδάθνπο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ηνπο. 

 

Θα πξέπεη λα πξνεγεζεί έξεπλα γηα ηελ χπαξμε ππφγεησλ δηθηχσλ Ν.Θ.Ω (ζσιελψζεηο, 

πδξνδφηεζεο & απνρέηεπζεο, θαισδηψζεηο ηειέθσλνπ ή ειεθηξνδφηεζεο, θιπ.) 

Ξξηλ ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ αλαιακβάλνπλ λα 

εμαζθαιίζνπλ γηα θάζε ζεκείν εγθαηάζηαζεο ηεο ηπρφλ αλαγθαίεο αδεηνδνηήζεηο πνπ 

απαηηεζνχλ εμνπζηνδνηψληαο ηνλ αλάδνρν γηα ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο (π.ρ. Ρερληθή 

πεξεζία γηα άδεηα ηνκψλ νδνζηξψκαηνο, πεδνδξνκίνπ). Ρπρφλ αλαγθαίεο εξγαζίεο εθηξνπήο ή 

παξάθακςεο ησλ αλσηέξσ δηθηχσλ Ν.Θ.Ω. πξηλ ηελ δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ ηάθξσλ, 
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ζα γίλνπλ κε θξνληίδα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηεο ηάθξνπ εγθαηάζηαζεο εθάζηνπ ζπζηήκαηνο – φπσο ε  θαζαίξεζε ηνπ 

επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο θαη εθζθαθή ηνπ εδάθνπο ζηηο δηαζηάζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ 

απαηηνχληαη. Κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ ζα εθηειεζζνχλ θαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 θαηαζθεπή θαηάιιειεο ζεκειίσζεο απφ ζθπξφδεκα ζηνλ ππζκέλα θάζε ηάθξνπ 

εθζθαθήο γηα απνθπγή ηπρφλ θαζηδήζεσλ θαη επίηεπμε ζσζηνχ «αιθαδηάζκαηνο» ησλ 

θάδσλ κε ηελ επηθάλεηα ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ θαηάιιεινπ πάρνπο, θαη’ ειάρηζην 

10-15cm.  

 επίρσζε / εγθηβσηηζκφο ησλ ππφγεησλ ζπζηεκάησλ κε θαηάιιειν αδξαλέο πιηθφ, Ρα 

θελά κεηαμχ ησλ ηζηκεληέλησλ θξεαηίσλ ή ηνηρίνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο  θαη ησλ 

ηνηρσκάησλ ηεο ηάθξνπ πιεξψλνληαη κε αδξαλέο πιηθφ (ηχπνπ Α3). Πηελ άλσ 

πεξίκεηξν ησλ ηζηκεληέλησλ θξεαηίσλ θαηαζθεπάδνληαη θαηάιιεια  

 θαλάιηα απνζηξάγγηζεο ησλ φκβξησλ λεξψλ κε δηάηαμε δηνρέηεπζεο ηνπο πξνο ηα 

ξείζξα ή ζε θξεάηηα. Ρέινο, ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο γχξσ πιαθφζηξσζεο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα 

ζηηο ηάθξνπο πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ θαη κεραληζκψλ ψζηε νη θάδνη λα 

παξαδνζνχλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη  έηνηκνη γηα ρξήζε. 

Πε θακία πεξίπησζε δελ ζα γίλεη νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζε ζέζε ή ρψξν φπνπ απαηηείηαη 
νπνηαδήπνηε εηδηθή άδεηα δίρσο λα έρεη εμαζθαιηζηεί ε απαηηνχκελε άδεηα κε επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ.   
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ 

απαηηνχκελσλ αδεηψλ ή/θαη εγθξίζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζία ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ 

εθζθαθήο θαζψο θαη ηπρφλ άιισλ ζπλαθψλ εγθξίζεσλ/αδεηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε φισλησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή ηκεκάησλ απηψλ ψζηε λα παξαδνζεί ζην Γήκν έηνηκε πξνο ρξήζε. 

 
3.  ΒΑΠΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ  
 

3.1  ΘΔΠΔΗΠ ΘΑΓΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΟΗΤΖΠ ΡΥΛ 2 ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 
Ν θάζε κεραληζκφο πξέπεη λα θέξεη δπν επίγεηνπο δέθηεο αλνμείδσηνπο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο 

επίγεηνο δέθηεο απνξξηκκάησλ αλνμείδσηνο θπθιηθήο κνξθήο φρη πάλσ απφ 700mm εμσηεξηθά  

γηα ζχκκεηθηα απνξξίκκαηα θαη έλαλ δεχηεξν επίγεην δέθηε αλνμείδσην παξαιιειφγξακκεο 

κνξθήο γηα ηα απνξξίκκαηα αλαθχθισζεο. 

Ξξέπεη λα είλαη ππεξαπηφκαηεο ιεηηνπξγίαο κε επηδαπέδηα κπνπηφλ αλνμείδσηα γηα ηνλ θάζε 

επίγεην δέθηε, κε ελεκέξσζε θσλεηηθή θαη νπηηθή γηα ηνλ πνιίηε γηα ην είδνο ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ δέρεηαη ν θάζε δέθηεο ζε δπν ηνπιάρηζηνλ γιψζζεο.   

Κεηά ηελ ξίςε ησλ απνξξηκκάησλ ην ζχζηεκα ησλ αλνμείδσησλ θαπαθηψλ ζα ιεηηνπξγεί 

απηφκαηα, ζα θιείλεη κε ειεθηξνπδξαπιηθφ ζχζηεκα ειεγρφκελεο πίεζεο θαη φρη κε ην ίδην 

βάξνο ηνπ, κε πιήξε αζθάιεηα γηα ηνπο πνιίηεο. 

Ρν θάζε πηπζζφκελν πιαίζην πξέπεη λα θέξεη δπν (2) ζέζεηο κεηαιιηθψλ θάδσλ απνξξηκκάησλ 

1100 lit θνηλήο ρξήζεο ησλ ΝΡΑ θαη φκνηνπο κε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. Ρν φιν 
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ζχζηεκα ζα παξαδνζεί εγθαηεζηεκέλν ζηε πξνεπηιεγκέλε ζέζε ηνπ νινθιεξσκέλν. Θα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη δχν(2) κεηαιιηθνχο θάδνπο θαη έλαλ (1) εθεδξηθφ αλά ζχζηεκα. 

Νη δπν θάδνη πξέπεη λα είλαη θνηλνχ ηχπνπ θάδνη 1100 lit, γηα λα κπνξεί  ε αξκφδηα ππεξεζία 

ηνπ Γήκνπ λα ηνπο ρεηξίδεηαη κε ηνλ ππάξρνληα ζηφιν θαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπκπίεζεο λα 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα αλάινγα κε ην εηδηθφ βάξνο θαη ηνλ βαζκφ ζπκπίεζεο  ησλ απνξξηκκάησλ 

λα απμάλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα ζηνλ θάζε θάδν κέρξη 10000 lit δει. κέρξη θαη δέθα (10) θάδνπο 

πεξίπνπ ησλ 1100 litή κέρξη ην φξην βάξνπο πνπ επηηξέπεηαη γηα θάζε θάδν ησλ 1100lt. 

Νη θάδνη απηνί πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε κεηαιιηθέο πξνβφινπο νη νπνίεο λα είλαη 

ζπγθνιιεκέλεο ζην βνεζεηηθφ πιαίζην ηεο θαηαζθεπήο θαη κε αζθαιή ζηεξέσζε πνπ δελ ζα 

επηηξέπεη ηελ κεηαθίλεζή ηνπο. Ξξέπεη λα θαηαηεζνχλ βεβαηψζεηο απφ ηνπιάρηζηνλ δπν (2)  

ΝΡΑ ή Γεκφζηνπο θνξείο, πνπ ζα βεβαηψλνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη 

ηδηαίηεξα : i) ηεο ζπκπίεζε ησλ απνξξηκκάησλ, ii) ηνπ ηξφπνπ απφξξηςεο ηνπο, κε αλαθνξά 

ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε. Νη 

παξαδφζεηο θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη: — εάλ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα 

αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, — εάλ ν 

απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, 

κε απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

3.1.1 ΘΑΓΝΗ 
Νη κεηαιιηθνί 4 θπιηφκελνη θάδνη απνξξηκκάησλ, πνπ ζα ελζσκαησζνχλ αλά δχν ζην θάζε έλα 

απφ ηα 2 ζπζηήκαηα (θαζψο θαη νη δχν εθεδξηθνί πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ), ζα παξαδνζνχλ 

ρσξίο θαπάθη (θαη νη δαπάλεο ησλ νπνίσλ βαξαίλνπλ ηνλ αλάδνρν) θαη ζα πξέπεη:  

α. Λα είλαη πξφζθαηεο θαηαζθεπήο αλαγλσξηζκέλνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, φρη πέξαλ ηνπ 

έηνπο, κεηαιιηθνί, ηξνρήιαηνη, ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1.100 ιίηξσλ, κεγάιεο αληνρήο, 

θαηάιιεινη γηα αζθαιή θαη πγηεηλή απφζεζε δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ.   

β. Λα είλαη εχρξεζηνη, λα πιεξνχλ δηεζλείο εξγνλνκηθνχο θαλφλεο, λα αθνινπζνχλ ηα 

Δπξσπατθά πξφηππα πνπ αθνξνχλ ζρήκα, δηαζηάζεηο θαη ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη σο πξνο ηελ λέα Δπξσπατθή Λφξκα ΔΛ 840-2/5/6.  

γ. Θα πξέπεη επίζεο γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζή ηνπο, ζην θπξίσο ζψκα ησλ θάδσλ λα 

ππάξρνπλ εξγνλνκηθά θαηαλεκεκέλεο 6 ραιχβδηλεο, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη εχρξεζηεο 

ρεηξνιαβέο.  

δ. Λα κελ θαηαζηξέθνληαη εχθνια απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο ή θαη απφ θαθή ρξήζε θαη λα 

δέρνληαη ρσξίο θζνξά ζθιεξφθνθθα θαη νγθψδε απνξξίκκαηα.  

ε. Λα θέξνπλ 4 ηξνρνχο, έλαλ ζε θάζε γσλία ηνπ θάδνπ, θαζψο θαη ζχζηεκα αλάξηεζεο γηα 

ηελ αλχςσζε θαη αλαηξνπή ηνπο απφ αληίζηνηρνπο δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ αλπςσηηθνχο 

κεραληζκνχο απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ θαη πιπληεξίσλ θάδσλ, ηχπνπ πεξηζηξνθέα κε 
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πείξνπο αλάξηεζεο.  

δ. Νη δηαζηάζεηο ζπζρεηηδφκελεο κε ηελ εθάζηνηε ρσξεηηθφηεηα ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ  ηα 

Δπξσπατθά πξφηππα θαηά ΔΛ 840-2/5/6.  

ε.Tν βάξνο θελνχ θάδνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 110 θηιά, ψζηε λα είλαη εχρξεζηνη θαη 

λα κελ θαηαπνλνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ θαζαξηφηεηα.  

ζ. To σθέιηκν θνξηίν ησλ θάδσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 440 θηιά. o η. Νη ηξνρνί 

ησλ θάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη:  

• βαξέσο ηχπνπ, αλεμάξηεηνη, απηνπεδαιηνχρνη, κε κεηαιιηθή δάληα θαη ζπκπαγέο 

ειαζηηθφ πεξίβιεκα, γηα αζφξπβε θχιηζε ηνπ θάδνπ, δηακέηξνπ 200mm θαη αληνρήο 

θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ 200kg έθαζηνο.  

• Θάζε ηξνρφο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα, εθηφο απφ ηελ νξηδφληηα αζφξπβε 

πεξηζηξνθή, λα πεξηζηξέθεηαη θαη ζηνλ θάζεην άμνλά ηνπ θαηά 360ν .  

• Νη ηξνρνί ζα πξέπεη λα εδξάδνληαη ζε αληίζηνηρεο εξγνλνκηθά ηνπνζεηεκέλεο θνλζφιεο 

αλάξηεζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη αληηζηνίρσο λα είλαη βαξέσο ηχπνπ, απφ ραιπβδνέιαζκα 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγάιε αληνρή ζηα ηπρφλ ππέξβαξα 

θνξηία θαη ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο.  

• Ρέινο ζα πξέπεη λα θέξνπλ πέδεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη πνδνπεηάι ζηνπο δχν 

εκπξφζζηνπο ηξνρνχο γηα ηελ αθηλεηνπνίεζή ηνπο. Ζ πέδεζε ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη 

κε απιφ πάηεκα πξνο ηα θάησ ηνπ πνδνπεηάι θαη ζα απελεξγνπνηείηαη απαξαηηήησο κε 

ηνλ ίδην ηξφπν. 

 

3.2  ΚΔΡΑΓΝΠΖ ΘΗΛΖΠΖΠ - ΓΟΑΙΗΘΖ 
Ζ  θίλεζε ζηηο αληιίεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη απφ ηνλ δπλακνιήπηε ηνπ θηλεηήξα κε πδξαπιηθφ 

θχθισκα, πνπ ζα απνηειείηαη θπξίσο απφ : 

α) αληιία ιαδηνχ θαηάιιειεο απφδνζεο,  

β) αλάινγεο παξνρήο  βαιβίδα δηεχζπλζεο ξνήο ( ρεηξηζηήξην), 

γ) αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα γηα ππεξθφξησζε, 

δ) ηθαλήο ρσξεηηθφηεηαο ειαηνδεμακελή. 

Ζ έλαξμε θαη παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην απηνκαηνπνηεκέλν κε 

ξνκπνηηθή ιεηηνπξγία ζχζηεκα ξίςεο απνξξηκκάησλ. 

Άιια ζπζηήκαηα ή ηξφπνη κεηάδνζεο θίλεζεο, εθηφο ηεο πιεθηξνπδξαπιηθήο, δελ ζα 

αμηνινγεζνχλ. Ζ ηαρχηεηα θαη ε δχλακε ηνπ αλνίγκαηνο θαη ηνπ θιεηζίκαηνο  ηνλ ζηνκίσλ 

ξίςεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη  ζε κεγάιε θιίκαθα. 
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3.3 ΓΟΑΙΗΘΖ ΞΟΔΠΠΑ 
Ρν ζχζηεκα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη δπν (2) πδξαπιηθέο πξέζεο απηφκαηεο ελέξγεηαο πνπ 

ζα ζπζθίγγνπλ θαη ζα πηέδνπλ ηα απνξξίκκαηα κέζα ζε θάδνπο ησλ 1100lit, ζε φιν ην πιάηνο 

ζε φιν ην κήθνο θαη θαζ' χςνο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θάδνπ. Ζ ζπκπίεζε πξέπεη 

λα είλαη δηαβαζκηζκέλε ψζηε λα κπνξεί λα απμεζεί θαη λα κεησζεί αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ Γήκνπ θαη ην είδνο ησλ απνξξηκκάησλ. Δθφζνλ ν θάδνο γεκίζεη ζα πξέπεη ηα ζηφκηα 

ξίςεο λα κελ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξεζηέο λα ζπλερίζνπλ ηελ ξίςε ηνλ απνξξηκκάησλ θαη λα 

ηνπο ελεκεξψλνπλ ηνπιάρηζηνλ ζε δπν γιψζζεο φηη ν θάδνο είλαη πιένλ γεκάηνο.   

Δπίζεο κε ην ζχζηεκα δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο λα κπνξεί ν κεραληζκφο λα ππνινγίδεη ην 

πνζνζηφ πιεξφηεηαο ηνπ θάζε θάδνπ ψζηε λα κε μεπεξλά ηα φξηα βάξνπο θαη φγθνπ θαη λα 

γίλεηαη ε απνθνκηδή φηαλ ρξεηάδεηαη. Απηφκαην πδξαπιηθφ ζχζηεκα ζχζθημεο θαη ζπκπίεζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ. 

3.4 ΓΟΑΙΗΘΖ  ΠΓΘΟΑΡΖΠΖ 
Ρν ζχζηεκα απηφκαηεο πδξαπιηθήο ζπγθξάηεζεο-αληηζηάζκηζεο θνξηίνπ ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη 

λα ιεηηνπξγεί απηφκαηα κε ηελ εηζαγσγή ε ηελ εμαγσγή ηνπ θάδνπ ζην ζχζηεκα θαη ζα κπνξεί 

λα δέρεηαη φιεο ηηο πηέζεηο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο θάζε πξέζαο γηα λα κελ πξνθαιείηαη δεκηά 

ζηνπο πθηζηακέλνπο θάδνπο.  

3.5 ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΝΟΓΑΛΑ ΔΙΔΓΣΝ 
Ρα φξγαλα ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη εξγνλνκηθάδηεπζεηεκέλα 

θαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάησ φξγαλα:  

 Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ κεραληζκνχ πξέπεη λα ειέγρνληαη ειεθξνυδξαπιηθά κέζσ 

θαηάιιεισλ βαιβίδσλ θαηακεξηζκνχ. 

 Ξξέπεη λα ππάξρνπλ πιήξε ρεηξηζηήξηα ησλ κεραληζκψλ ζπκπίεζεο, γηα ηελ ζσζηή θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία θαη παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Όια ηα ρεηξηζηήξηα λα 

δηαζέηνπλ ζχζηεκα απηφκαηεο επαλαθνξάο ζηελ νπδέηεξε ζέζε (DEAD MAN 

CONTROLS). 

 Αζθάιηζε φισλ ησλ ρεηξηζηεξίσλ ψζηε λα κελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηά 

ζε ηξίηα κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα εθηφο απφ απηά ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο.  

 Όηαλ ιεηηνπξγεί ην ρεηξηζηήξην ηνπ ελφο κεραληζκνχ λα απνθιείεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεπηέξνπ γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  

 Όια ηα πδξαπιηθά έκβνια πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε βαιβίδεο αζθαιείαο πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ηελ θαηάβαζε ησλ κεραληζκψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ πδξαπιηθψλ 

ζσιελψζεσλ. 

 Όιν ην ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη εθ θαηαζθεπήο ηνπ φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζε φηη αθνξά ηα κέγηζηα φξηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ψζηε, λα θαζίζηαηαη αδχλαην 

γηα ηνλ ρεηξηζηή λα ζέζεη ην ζχζηεκα ζε ιεηηνπξγία πνπ ζα ήηαλ επηθίλδπλε.  
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 Ξξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα απηφκαηεο επηβξάδπλζεο θαη δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο φηαλ θζάζεη ζηα κέγηζηα φξηα ηνπ θαη ζηα φξηα αζθαιείαο ηνπ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα απηφκαηεο επηβξάδπλζεο θαη δηαθνπήο ην νπνίν 

λα ειέγρεηαη κέζσ θαηαιιήισλ ειεθηξηθψλ δηαθνπηψλ πξνζέγγηζεο. 

 Ξξέπεη λα ππάξρεη απηφκαην πξνεηδνπνηεηηθφ ερεηηθφ ζήκα θηλδχλνπ αλχςσζεο θαη 

θαηάβαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 Πην θεληξηθφ ρεηξηζηήξην ρξήζεο απφ ρεηξηζηέο ηεο ππεξεζίαο  λα ππάξρεη : 

α. Πχζηεκα ξνκπνηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ λα αθηλεηνπνηεί ηνλ κεραληζκφ αλχςσζεο θαη 

θαηάβαζεο , απηφκαηα θαη αλεμάξηεηα κε ηελ δηάζεζε ηνπ ρεηξηζηή, 15 κε 20 cm απφ ηελ 

ηειηθή ηνπ ζέζε εξεκίαο γηα λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά έλαο πεξηκεηξηθφο ηειηθφο έιεγρνο 

απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα απνθπγή αηπρήκαηνο.       

β. Ξξέπεη λα ππάξρεη ζχζηεκα ρεηξνθίλεηα ελεξγνπνηνχκελν γηα ην αλέβαζκα θαη ην 

θαηέβαζκα φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κεραληζκψλ.  

 Ξξέπεη λα ππάξρνπλ βαιβίδεο αζθάιεηαο ζε φινπο ηνπο πδξαπιηθνχο θπιίλδξνπο γηα 

αθηλεηνπνίεζε ησλ βξαρηφλσλ ζε πεξίπησζε απψιεηαο πδξαπιηθνχ ειαίνπ.  

 

3.5.1 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ  ΓΗΑΓΛΥΠΖΠ  
Ν κεραληζκφο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ειεθηξηθφ ζχζηεκα απηφκαηνπ ειέγρνπ ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη δηάγλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο βξαρηφλσλ θαη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο 

δπλαηφηεηεο: 

 Δπαλαθνξά εξγνζηαζηαθψλ ξπζκίζεσλ 

 Αλάιπζε ζθαικάησλ – βιαβψλ 

 Οχζκηζε ηαρχηεηαο ιεηηνπξγίαο 

 Οπζκίζεηο παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο 

 Κλήκειεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Δλδεηθηηθφ πιήξσζεο ηνπ θάδνπ.   

 Δλδεηθηηθή Ιπρλία χπαξμεο αλνηρηήο ζχξαο 

 Σεηξηζηήξηα ζεηξήλαο 

 

3.6 ΞΝΙΝΗΞΝΠ ΒΑΠΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ  
 

Όιν ην ζχζηεκα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε απηφκαηε ξνκπνηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία ζα 

ελεξγνπνηείηαη κε ην πάηεκα ελφο πνδνκπνπηφλ γηα ηελ ξίςε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ θάζε 

ρξήζηε - πνιίηε θαη ζα απελεξγνπνηείηαη αθήλνληαο ην ειεχζεξν. 

 

Όιεο νη εληνιέο θαη νη απηνκαηηζκνί ζα ιεηηνπξγνχλ κέζσ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ  

PLC. Δπίζεο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ζηνηρεία απφ ηνλ θάζε 
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κεραληζκφ πρ ψξεο ιεηηνπξγίαο, ξίςεο απνξξηκκάησλ, ιεηηνπξγία πξέζαο, άδεηαζκα θάδνπ. 

 

3.7 ΒΑΦΖ 
 

Νη ππέξγεηεο ππνδνρέο ξίςεο απνξξηκκάησλ πξέπεη λα είλαη αλνμείδσηεο. Ρν θεληξηθφ θαπάθη 

θαη φια ηα εμαξηήκαηα ζπγθξάηεζεο ησλ ππνδνρψλ πξέπεη λα είλαη  επελδπκέλα κε πιηθφ 

ςπρξήο αλνδχσζεο.  

 

Όια ηα εμαξηήκαηα ηεο θαηαζθεπήο πξηλ απφ ηε βαθή ζαπξέπεη λα θαζαξίδνληαη.Θαηφπηλ ζα 

πξέπεη λα αζηαξψλνληαη θαη ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ε βαθή κε πηζηφιη ζε δχν ζηξψζεηο. Ζ 

βαθή ζα πξέπεη λα είλαη επνμεηδηθή εθαξκνζκέλε κε πηζηφιη. 

 

4.  ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά θάζε δηαγσληδφκελνπ ζα δίδνληαη ππνρξεσηηθά κε πνηλή 

απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ ζηνηρεία, εθηφο εάλ δεηνχληαη σο επηζπκεηά: 

1. Όια ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη εηθφλεο (prospectus) ζηελ Διιεληθή γιψζζα, απφ ηα νπνία ζα 

πξνθχπηνπλ ζαθψο νη επηδφζεηο απηψλ (Θαζαξή ρσξεηηθφηεηα, βάξνο θαηαζθεπήο, βάξνο 

κηθηφ κεραληζκνχ, θιπ.). 

2. Ξαξαζηαηηθά πνπ ζα επηβεβαηψλνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ην πάρνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ραιπβδνειαζκάησλ. 

3. Ξιήξε πεξηγξαθή ησλ επί κέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιεληθή. 

4. Πρέδην ηνπ πιήξνπο ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ φπνπ ζα θαίλνληαη νη ζπλνιηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ. (Θαηαζ. ζρεδίνπ) 

5. Ξίλαθα ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ, δηεηνχο ιεηηνπξγίαο. 

6. πεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη ππνρξενχηαη, είηε λα πξνζθνκίζεη ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ζχζηεκα φκνηαο θαηαζθεπήο ην νπνίν θαη ζα παξακείλεη 

ηνπιάρηζηνλ (7) κέξεο ζηνλ θνξέα ελ ιεηηνπξγία, είηε κε έμνδά ηνπ λα κεηαθέξεη ηξία 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζε άιιν θνξέα πνπ έρεη πξνκεζεπηεί ζχζηεκα φκνηαο θαηαζθεπήο  

πξνθεηκέλνπ ε επηηξνπή λα απνθαζίζεη ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηνλ 

ζπκκεηέρνληα. 

7. πεχζπλε δήισζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο επίζεκα κεηαθξαζκέλε θαη ζεσξεκέλε ηνπ 

κεραληζκνχ γηα χπαξμε αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 έηε γηα ηελ πξνκήζεηα 

αληαιιαθηηθψλ θαη ζε δηάζηεκα εηθνζηηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηελ δήηεζή ηνπο 

(πξσηφηππν έγγξαθν κε ζθξαγίδα ηνπ νίθνπ ζεσξεκέλν θαη φρη FAX ή TELEX). 

8. πεχζπλε δήισζε φηη ε αλάδνρνο εηαηξεία ζα παξαδψζεη θαη ζα ηνπνζεηήζεη ηνπο ελ 

ιφγσ κεραληζκνχο έηνηκνπο πξνο ιεηηνπξγία ρσξίο πεξαηηέξσ επηβαξχλζεηο. Ζ 
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ηνπνζέηεζε  ηνπ θάζε κεραληζκνχ  ιφγσ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηηο 5 ψξεο κε εμαίξεζε γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (πρ. θπζηθέο θαηαζηξνθέο).   

9. πεχζπλε δήισζε φηη ε αλάδνρνο εηαηξεία ζε πεξίπησζε αλάγθεο ηεο πεξεζίαο ζα 

θξνληίζεη λα απνζηείιεη πξνζσπηθφ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ πξνβιήκαηνο εληφο ηξηψλ (3) 

σξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ. 

10. Ν ρξφλνο παξάδνζεο θαη ζπληήξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε επέκβαζεο ζα πξέπεη λα 

δειψλνληαη. Ν ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 180 εκέξεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ Γήκνπ κε ηνλ αλάδνρν. 

11. Θαηάινγν εξγαιείσλ ζπληήξεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιιηθψλ θάδσλ) πνπ ζα 

ζπλνδεχνπλ ην ζχζηεκα. 

12. O πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρέδηα αλχςσζεο θαη ζρέδηα ζπκπίεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ κέζα ζηνλ θάδν, απφ ηα νπνία ζα θαίλεηαη ε δηαδηθαζία ζπκπίεζεο 

ππνγεγξακκέλα απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο.  

13. Θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ζα αθνξνχλ ην νινθιεξσκέλν κεραληζκφ απφ 

αλαγλσξηζκέλν θνξέα επηθπξσκέλν θαη κεηαθξαζκέλν επίζεκα φπσο αθξηβψο πξνβιέπεη 

ε θνηλνηηθή νδεγία 2006/42/ΔΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ην 

Ξ.Γ. 57/2010 (ΦΔΘ Α’97/25.6.10) 

- TECHNICAL FILE REVIEW REPORT ΘΑΗ ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΡΔΛΗΘΝ ΦΑΘΔΙΝ 

ΚΖΣΑΛΖΠ 

- CE ΚΖΣΑΛΗΠΚΝ 

14. Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή εκπεηξία 

ζηελ ηνπνζέηεζε θαη ην service βπζηδφκελσλ ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ θάδσλ 

δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο θαη απηφ ζα απνδεηθλχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 

1599/1986, επίζεκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο  θαη κεηαθξαζκέλε, ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ κεραληζκνχ θαζψο θαη ζπκθσλεηηθφ αληηπξνζψπεπζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο επίζεκα κεηαθξαζκέλν θαη ζεσξεκέλν, ηνπ θαηαζθεπαζηή, απφ 

επίζεκε αξρή.   

15. Θαηάζεζε πηζηνπνηεηηθψλ – πηζηνπνίεζε ηεο ζεηξάο ISO 9001:2008,18001,14001 

δηαπηζηεπκέλα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο  θαζψο θαη ηνπ πξνζθέξνληνο θαη γηα 

εκπνξία θαη service ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο. 

16. Δγγξαθή ζην νηθείν επηκειεηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή θαζψο θαη ηνπ πξνζθέξνληνο γηα 

εκπνξία θαη service, κε αλαθνξά ζην εηδηθφ επάγγεικα ηεο πξνκήζεηαο.  

17. Βηβιίν νδεγηψλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο γηα ην εληαίν ζχζηεκα βχζηζεο, πιαηζίνπ, 

κεραληζκψλ ζπκπίεζεο, απνζήθεπζεο, ρξήζε πνιηηψλ, ρξήζε ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ,  

ηνπ κεραληζκνχ ππνγεγξακκέλν  απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
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18. Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δπν (2) εηψλ ηνπιάρηζηνλ θαη πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο 

ηερληθήο εμππεξέηεζεο πνπ ζα θαιχςεη ην κεράλεκα. 

19. Κε ηελ πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο κε 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ (θηλεηήξαο, πδξαπιηθνί κεραληζκνί θ.ι.π.) 

20. Αλάιεςε ππνρξέσζεο κε ππεχζπλε δήισζε επίδεημεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη εθπαίδεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ην ρεηξίδεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη κε βάζε ηα ζρεηηθά έληππα πνπ ζα ρνξεγεζνχλ. Ζ εθπαίδεπζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα 

θαζνξηζηεί απφ θνηλνχ, επί ην έξγσ γηα δχν (2) εξγαηνεκέξεο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα 

κία αθφκε θνξά γηα (1) εξγαηνεκέξα κεηά απφ έλα κήλα απφ ην πέξαο ηεο πξψηεο 

εθπαίδεπζεο. 

21. Νη ζπγθνιιήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγείο θαη απφιπηα 

αζθαιείοκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπήο λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) πηζηνπνηεκέλν ζπγθνιιεηή θαη ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδεη ππνρξεσηηθά ηε δηαδηθαζία ENISO 3834. Ξξέπεη λα θαηαηεζεί ην αληίζηνηρν ISO 

θαη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξνζπγθνιιεηή απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, φπσο επίζεο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο πνπ ζα βεβαηψλεη ηελ δηαδηθαζία ζπγθνιιήζεηο βάζεη ηνπ ΔΛ ISO 3834. 

22. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα ππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα, αλ δελ είλαη ν ίδηνο. 

 

Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιύπηνπλ ηα παξαπάλω ηεο παξνύζαο απνξξίπηνληαη ωο 

απαξάδεθηεο. 

 

Εεπγνιαηηφ, 19 / 05 /2020, 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

Ν Αλαπι. Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο 

                Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 

 

 

                        Ρξηαληαθχιινπ Αιέμηνο 

                    ΓΔ ΓηνηθεηηθψλΓξακκαηέσλ 

 

 

 

 

 

 

Εεπγνιαηηφ, 19 / 05 /2020 

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

     Ν Ξξντζηάκελνο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο 

 

 

 

 

Γξ.Βακβάηζηθνο Ξαλαγηψηεο (MSc., PhD) 

TE13 Tερλ. Γεσπνλίαο 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ     
ΛΝΚΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ 
ΓΖΚΝΠ ΒΔΙΝ ΒΝΣΑΠ 
Γηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο 
Ρκήκα Θαζαξηφηεηαο 
& Αλαθχθισζεο      
Ρει. 2742034366  
Email:kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr 
 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2020 

 

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΣΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

    
1. 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΜΕΝΗ 
ΤΜΠΙΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

2 

 

62.900,00 

 

125.800,00 

ΤΝΟΛΟ: 125.800,00 € 

Φ.Π.Α. 24%:         30.192,00 € 

 ---------------- 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:           155.992,00€ 

  

Ν αλνηρηόο ειεθηξνληθόο δηαγωληζκόο ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο 
απνθιεηζηηθά βάζεη ρακειόηεξεο ηηκήο πξνζθνξάο.  
 

 

Εεπγνιαηηφ, 19 / 05 /2020, 

Ν ΠΛΡΑΜΑΠ 

Ν Αλαπι. Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο 

                Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 

 

 

                        Ρξηαληαθχιινπ Αιέμηνο 

                   ΓΔ ΓηνηθεηηθψλΓξακκαηέσλ 

 

 

Εεπγνιαηηφ, 19 / 05 /2020 

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

     Ν Ξξντζηάκελνο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο 

 

 

 

 

Γξ.Βακβάηζηθνο Ξαλαγηψηεο (MSc., PhD) 

TE13 Tερλ. Γεσπνλίαο 

 

 

 

Ξξνκήζεηα ζπζηεκάησλ 

δηαβαζκηζκέλεο ζπκπίεζεο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  - 

Η.Ξ. 

mailto:kathariotita@1306.syzefxis.gov.gr
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