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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Οινοπίωνος 1 
Πληροφορίες: Παν. Καλλιοντζή
Τηλέφωνο: 22713 51601
Fax:  2271351622

Προς: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
Τμήμα Προμηθειών,
Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ για το 
διαγωνισμό του θέματος,

Θέμα: Ενημέρωση-διευκρίνηση για το διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2020» 

Ενημερώνουμε /διευκρινίζουμε για το διαγωνισμό του θέματος τα εξής:
1. Για το προς προμήθεια είδος «Κυλινδρικός επιδαπέδιος μεταλλικός κάδος με 
καπάκι» εκ παραδρομής δεν αναφέρεται η αναλυτική τεχνική περιγραφή του και 
για το λόγο αυτό παρατίθεται η τεχνική περιγραφή προκειμένου να ενημερωθούν 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς. 
Κυλινδρικός επιδαπέδιος μεταλλικός κάδος με καπάκι
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, 
τυχόν προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση 
στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και 
τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την 
παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Χαρακτηριστικά: Ο κάδος απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένος εξ ολόκληρου 
από λαμαρίνα γαλβανιζε. Θα είναι σχήματος κυλινδρικού με καπάκι ανεξάρτητο 
του κορμού του που θα στερεώνεται πάνω του με κατάλληλες αρθρώσεις 
(μεντεσέδες). Θα είναι χρώματος RAL 5012 και θα φέρει αυτοκόλλητο με το όνομα 
του δήμου και την χρονολογία κατασκευής του. Το καπάκι θα είναι ημισφαιρικό 
διαμέτρου περίπου 55εκ. και θα έχει κατάλληλη ελλειψοειδή οπή για την ρίψη 
των απορριμμάτων. Εξωτερικά θα πρέπει να φέρει στηρίγματα βαρέως τύπου για 
την στήριξη του στο έδαφος. Οι διαστάσεις του κάδου θα είναι περίπου: ύψος 
συνολικό με το καπάκι 1 μετρό, ύψος χωρίς καπάκι 76εκ, εσωτερ. διάμετρος 
45εκ. Το πάχος της λαμαρίνας 2χιλ και οι διαστάσεις της οπής του καπακιού 
20εκ επί 16εκ.
2. Όσον αφορά τις πιστοποιήσεις του είδους «Περιστρεφόμενο με αναρρίχηση 
τύπου δένδρο» προδήλως δεν απαιτείται η «πιστοποίηση Αειφορικής Δασικής 
Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC: Chain of Custody Standard PEFC ST 
είτε κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμό τους που να 
πιστοποιεί ότι διαχειρίζεται καταλλήλως την ξυλεία που χρησιμοποιεί κατά την 
διάρκεια της παραγωγικής του διαδικασίας και στα πλαίσια της αειφόρου 
ανάπτυξης» διότι το εν λόγω είδος δεν διαθέτει ξύλινα στοιχεία και εκ παραδρομής 
αναφέρθηκε στην περιγραφή του.

     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΤΥ Δήμου Χίου

Παπαλάνης Ελευθέριος
ΠΕ Πολ. Μηχ. με Α΄ Βαθμό
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