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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θάσος, 26/05/2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ. 7816 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  

     

                                                                          ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 
 

Ταχ. Διεύθυνση:  Πιερ ντε Βαμπέζ 7, Θάσος, 64004 

Πληροφορίες:      Ραφαήλ Ειρήνη 

Τηλέφωνα:           25933 50135 

E-mail:                 perivallonthassou@gmail.com 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 

Στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και  εγκατάσταση 

υπέργειων συστημάτων κάδων Γωνιών Ανακύκλωσης, Σύστημα Ζύγισης κάδων σε υπάρχον 

απορριμματοφόρο,  Συλλογή Ανακυκλώσιμων Ρευμάτων με  ΔσΠ  (Διαλογή στην Πηγή), 

Προμήθεια συρμού απορριμμάτων (τράκτορα με ημιρυμουλκούμενο όχημα με συμπίεση)» και 

υποβολής της στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Αποβλήτων, 

Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ04 και 

προκειμένου να τεκμηριώσουμε τον προϋπολογισμό της εν λόγω προμήθειας, παρακαλούμε να μας 

αποστείλετε εγγράφως τις προσφορές σας, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα προσφοράς, για το 

Υποέργο 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση υπέργειων συστημάτων ανακύκλωσης – Γωνιές 

ανακύκλωσης» μέχρι την Δευτέρα 31/05/2021, και ώρα 10.00 π.μ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου dimos@thassos.gr. 

. 

Οι Γωνίες Ανακύκλωσης θα είναι υπέργειες, 6 ρευμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, δηλαδή: 

• Ρούχα – παπούτσια 

• Πλαστικά 

• Αλουμίνιο 

• Γυαλί (μπουκάλια) 

• Μεταλλικές συσκευασίες (σίδερο) 

• Βιοαπόβλητα 

Η κάθε Γωνία Ανακύκλωσης θα αποτελείται από:  

• Τέσσερα (4) ειδικά μεταλλικά συστήματα ανακύκλωσης, με εσωτερικό μεταλλικό κάδο 

χωρητικότητας 1.100 lit 

• Δύο (2) ειδικά μεταλλικά συστήματα ανακύκλωσης, με εσωτερικό πλαστικό κάδο 

χωρητικότητας 240 lit για ειδικά ρεύματα.                                   
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Τα ειδικά μεταλλικά συστήματα  θα διαθέτουν ειδικά ανοίγματα, διατομής κατάλληλης για το 

υλικό για το οποίο προορίζεται το καθένα. Ακόμη θα φέρουν ειδική σήμανση για τη θέση απόρριψης 

του κάθε ανακυκλώσιμου υλικού. 

Οι μεταλλικοί εσωτερικοί κάδοι των 1.100 lit θα είναι μηχανικής αποκομιδής, με μεταλλικό 

καπάκι, τροχήλατοι, θα ακολουθούν τα STANDARDS ΕN 840-2/5/6 και θα είναι ικανοί να δεχθούν 

κάθε είδους υλικό. Τα πλευρικά τους τοιχώματα, θα είναι ειδικά ενισχυμένα, ώστε να αποφεύγεται η 

παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτών ενώ θα φέρουν τέσσερις τροχούς, ένα σε κάθε 

γωνία του κάδου. 

Οι πλαστικοί εσωτερικοί κάδοι των 240 lit θα είναι μηχανικής αποκομιδής, με πλαστικό καπάκι, 

τροχήλατοι, θα ακολουθούν τα STANDARDS ΕN 840-2/5/6 και θα είναι ικανοί να δεχθούν κάθε είδους 

υλικό. Τα πλευρικά τους τοιχώματα, θα είναι ειδικά ενισχυμένα, ώστε να αποφεύγεται η 

παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτών ενώ θα φέρουν δύο τροχούς στη μία πλευρά 

της βάσης τους. 

Η προμήθεια των συστημάτων αυτών θα περιλαμβάνει την πλήρης εγκατάσταση και 

λειτουργία των υπέργειων συστημάτων, όπως και τυχόν διαμορφώσεις του χώρου και του εδάφους, 

σχετικά με την χρήση και την προσβασιμότητα της Γωνιάς Ανακύκλωσης. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ 

 

 

            Ελευθέριος Κυριακίδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  

 

 

 

ΜΗ  ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

του/της …………………………….……………………………. 

 

             Ημερομηνία: 

       Για τον προσφέροντα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποέργο 1 
Υπέργειες 

γωνίες 
ανακύκλωσης 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

Τέσσερα (4) ειδικά μεταλλικά συστήματα 
ανακύκλωσης , με εσωτερικό μεταλλικό 
κάδο χωρητικότητας 1.100 λίτρων  και  
Δύο (2) ειδικά μεταλλικά συστήματα , με 
εσωτερικό πλαστικό κάδο χωρητικότητας 
240 λίτρων για ειδικά ρεύματα. 

 

(4+2)=6 (ΤΕΜ)   

 ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία  των υπέργειων  συστημάτων όπως και τυχόν 
διαμορφώσεις του χώρου και του εδάφους σχετικά  με τη χρήση και την 
προσβασιμότητα  της Γωνίας Ανακύκλωσης  

 

 ΣΥΝΟΛΟ Α  

ΦΠΑ( 24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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