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Κάδοι απορριµµάτων

1.

ΠΕΤΕΠ

10-02-02-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή της µεθόδου κατασκευής και τοποθέτησης
κάδων απορριµµάτων σε πάρκα, κήπους και πλατείες.
Οι κάδοι κατασκευάζονται από αλουµίνιο, ξύλο, µπετό, χάλυβα, πέτρα ή άλλα υλικά.

1.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΕΤΕΠ
ΠΕΤΕΠ: 03-10-04-00 Χρωµατισµοί µεταλλικών επιφανειών.
ΠΕΤΕΠ: 03-10-05-00 Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών.
ΠΕΤΕΠ: 03-08-03-00 Κουφώµατα αλουµινίου.
ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των κάδων απορριµµάτων είναι:

2.1. ΞΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ
Κυρίως χρησιµοποιείται πεύκο Σουηδίας.
Το υλικό του φυσικού ξύλου δεν έχει κοφτερές µύτες και γωνίες, έχει λειανθεί µε τρίψιµο, λείανση,
στοκάρισµα. Έχει γίνει επικάλυψη σε δύο στρώσεις µε χρώµα και σε δύο στρώσεις µε
προστατευτικό κερί. Για την επίτευξη φυσικού χρώµατος του ξύλου χρησιµοποιείται άχρωµο κερί.

2.2. ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ
Το σύνθετο ξύλο κατασκευάζεται από συγκόλληση διαφόρων τµηµάτων ξύλου. Με τη συγκόλληση
αυτή επιτυγχάνεται µεγαλύτερη αντοχή έναντι του ολόσωµου ξύλου και φτάνει στα 350 kp m-2 και
ειδικό βάρος από 450-500 kp m-3 . Τα χαρακτηριστικά του σύνθετου ξύλου είναι:
-

Υγρασία από 10-15%
Θερµική αγωγιµότητα s=0.10 Kcal/Mho
Αντιµαγνητικό υλικό
Κακός αγωγός του ηλεκτρισµού
Αντοχή στη φωτιά f 30 - f 60. ∆εν χάνει την εσωτερική αντοχή του όταν καίγεται εξωτερικά.
Είναι εµποτισµένο µε κενό – πίεση – κενό για προστασία από µύκητες και έντοµα.
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2.3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Βλέπε ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος.

2.4. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Βλέπε ΠΕΤΕΠ: 03-08-03-00 Κουφώµατα αλουµινίου.

3.

ΕΙ∆Η ΚΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

3.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ∆ΙΑΤΡΗΤΟΣ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΚΑ∆ΟΣ
Ο µεταλλικός διάτρητος αναρτώµενος κάδος έχει συνολικές διαστάσεις: µήκος 36 cm, πλάτος 22,5
cm και ύψος 57 cm.
Έχει τραπεζοειδή διατοµή και είναι κατασκευασµένος από λαµαρίνα πάχους 1 mm µε διάτρητα
σηµεία στο εµπρόσθιο µέρος. Περιλαµβάνει καπάκι στο επάνω µέρος του µε µεγάλη οπή για τη
ρίψη των απορριµµάτων, ενώ ο πυθµένας του είναι ανακλινόµενος για την εύκολη συγκοµιδή των
απορριµµάτων.
Στο πίσω µέρος του ο κάδος περιλαµβάνει ένα µεταλλικό στήριγµα σχήµατος «Π» διατοµής
6,5x2 cm και ύψους 33 cm, το οποίο έχει τέσσερις οπές διαµέσου των οποίων περνά λάµα για τη
στήριξη του κάδου σε κολώνα.
Ο κάδος επικαλύπτεται µε δύο στρώσεις µίνιο και βάφεται µε υδατόχρωµα.

3.2. ΞΥΛΙΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΣ ΚΑ∆ΟΣ
Ο ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος αποτελείται από δύο µέρη:
•

Το κυρίως σώµα

•

Το µεταλλικό κάδο

Το κυρίως σώµα αποτελείται από µία µεταλλική κολώνα διατοµής 6,5 cm, η οποία έχει κυκλική
µεταλλική βάση διαµέτρου 25 cm. Στην κολώνα είναι συνδεδεµένες δύο λάµες που σχηµατίζουν
κύκλο διαµέτρου 37 cm. Περιµετρικά των λαµών αυτών βιδώνονται µε καρόβιδες γαλβανιζέ ¼ x 32,
16 ξύλα διαστάσεων 4,5 x 2 cm και ύψους 55 cm µε κουρµπαρισµένες γωνίες. Στο εσωτερικό της
κάτω λάµας υπάρχει ηλεκτροσυγκολληµένος σταυρός από λάµα, πάνω στον οποίο στηρίζεται ο
µεταλλικός κάδος.
Ο µεταλλικός κάδος είναι κατασκευασµένος από γαλβανιζέ λαµαρίνα πάχους 0,8 mm, είναι
διαµέτρου 35 cm και ύψους 44 cm και στηρίζεται όπως προαναφέραµε στο εσωτερικό του
καλαθιού. Ο µεταλλικός κάδος φέρει στον πυθµένα του τέσσερις οπές διαφυγής για την
αποστράγγιση των οµβρίων υδάτων και των υγρών των απορριµµάτων που εισέρχονται σε αυτόν.
Το ξύλο που χρησιµοποιείται είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία. Κατασκευάζεται µε ειδική ένωση
(συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι
κλπ) είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο, όπου έχει
προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή.
Τα βερνίκια και τα χρώµατα, µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη πρέπει να είναι ειδικά
µελετηµένα για τις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας (θερµοκρασιακές µεταβολές, ανοιχτοί ή
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κλειστοί χώροι κλπ) και απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (να µην περιέχουν µόλυβδο και άλλα
βαρέα µέταλλα).

3.3. ΞΥΛΙΝΟΣ ΚΑ∆ΟΣ
Ο κάδος αποτελείται από το σκελετό, τα ξύλινα πηχάκια και τον εσωτερικό κάδο.
Ο σκελετός αποτελείται από µία σωλήνα διατοµής 1 ½ " και ύψους 42 cm, η οποία στο άνω άκρο
της συνδέεται µε λάµα 30x3 cm, κυκλικού σχήµατος και διαµέτρου 26 cm, µε τη βοήθεια σταυρού
από την ίδια λάµα. Όµοια κυκλική λάµα υπάρχει σε ύψος 22 cm από την προηγούµενη και έχει
διάµετρο 34 cm.
Επάνω στις δύο λάµες βιδώνονται 14 ξύλα διατοµής 5x2 cm και ύψους 45 cm µε τη βοήθεια βιδών
¼.
Ο εσωτερικός κάδος κατασκευάζεται από λαµαρίνα πάχους 0,8 mm, έχει διάµετρο 33,5 cm και
συνολικό ύψος 30 cm. Επίσης ο κάδος φέρει αλυσίδα για τη σύνδεσή του µε το σκελετό.
Στο κάτω µέρος του σωλήνα της βάσης υπάρχει κυκλική φλάντζα διατοµής 20 cm και πάχους 1 cm,
η οποία φέρει τρεις οπές για τη στήριξη του κάδου στο έδαφος µε τη βοήθεια ούπα.
Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι
κλπ) από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει
προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή.
Τα βερνίκια και τα χρώµατα, µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη πρέπει να είναι ειδικά
µελετηµένα για τις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας (θερµοκρασιακές µεταβολές, ανοιχτοί ή
κλειστοί χώροι κλπ) είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν µόλυβδο και άλλα
βαρέα µέταλλα).

3.4. ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΚΑ∆ΟΣ
Ο κάδος έχει χωρητικότητα 80 lt.
Ο κάδος έχει εξαγωνικό σχήµα µε διαγώνιο 63 cm, µήκος πλευράς 25 cm και ύψος 90 cm. Είναι
κατασκευασµένος από ενισχυµένο πολυεστέρα.
Στο επάνω τµήµα του κάδου υπάρχει καπάκι, το οποίο ανοίγει και κλείνει και συγκρατείται µε δύο
(2) ανοξείδωτους µεντεσέδες βαρέως τύπου. Στο καπάκι του υπάρχουν δύο τρύπες για την
υποδοχή των απορριµµάτων.
Στο εσωτερικό του πολυεστερικού κάδου υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης δεύτερου κάδου από
γαλβανιζέ λαµαρίνα, έτσι ώστε ο κάδος να διατηρείται καθαρός.
Για την ασφάλεια του δεύτερου κάδου υπάρχει ειδική κλειδαριά.
O κάδος στηρίζεται σε ενισχυµένη βάση για την τοποθέτησή του µε µεγάλη σταθερότητα. Στον
πάτο του και εσωτερικά αυτού τοποθετείται τετράγωνη λαµαρίνα πάχους 2 mm, διαστάσεων 25Χ25
cm για την τοποθέτηση του κάδου στο έδαφος µε τη βοήθεια ούπα.
Πάνω στον κάδο µπορεί να αναγραφεί από το φορέα το όνοµα και το έτος τοποθέτησης των
κάδων.
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3.5. ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
Ο κάδος έχει εξαγωνικό σχήµα µε διαγώνιο 43 cm, µήκος πλευράς 27 cm και ύψος 73 cm. Είναι
κατασκευασµένος από λαµαρίνα 1 mm. Στο επάνω µέρος υπάρχει καπάκι, το οποίο ανοίγει και
κλείνει και συγκρατείται µε µεντεσέ βαρέως τύπου.
Στον πάτο του κάδου και εξωτερικά τοποθετούνται σε τρεις από τις έξι πλευρές, λαµάκια σε σχήµα
«Γ», τα οποία αφενός βιδώνουν τον κάδο στο έδαφος και αφετέρου τον συγκρατούν σε µικρή
απόσταση από το έδαφος, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση.
Ο κάδος επικαλύπτεται µε δύο στρώσεις µίνιο και βάφεται µε υδατόχρωµα.

3.6. ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑ∆ΟΣ
Το κυρίως σώµα τους αποτελείται από τρία µέρη: τον κορµό και τις δύο βάσεις του.
Ο κορµός είναι διαµορφωµένος σε οκταγωνικό πρίσµα µε κάθετες πρεσσαριστές γωνιακές
νευρώσεις και περιµετρικές ενισχύσεις πάχους 10 mm. Είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένα
χαλυβδοελάσµατα πάχους 2,0 mm.
Η άνω και η κάτω βάση του είναι διαµορφωµένες σε οκταγωνικές στεφάνες µε εξωτερικό απόστηµα
600 mm συνδεδεµένες πριτσινωτά µε τον κορµό του κυρίως σώµατος και είναι κατασκευασµένες
από χυτοσίδηρο πάχους 5,0 mm.
Η άνω βάση του διαθέτει στην εµπρός και επάνω όψη, κλειδαριά, που απασφαλίζει µε κλειδί
τριγωνικής διατοµής κατά DIN 22.417, ώστε να επιτρέπει το άνοιγµα του κάδου, την
απελευθέρωση του εσωτερικού κάδου και το άδειασµά του.
Η κάτω βάση του, που αποτελεί και τη βάση του κάδου φέρει δύο πρόσθετες µεταλλικές υποδοχές,
κατάλληλες για τη στερέωση του στο έδαφος µε στριφώνια.
Το καπάκι είναι επίπεδο και ελαφρός κεκλιµένο. Φέρει στο κέντρο του οκταγωνική οπή
αποστήµατος 200 mm και ανοίγει προς τα επάνω.
Είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο πάχους 5,0 mm. Συνδέεται στο κυρίως σώµα µε κατάλληλο
µεντεσέ, που εδράζεται στην επάνω πίσω όψη του απορριµµατοδέκτη. Το καπάκι ασφαλίζει
αυτόµατα στην κλειστή του θέση.
Ο εσωτερικός µεταλλικός κάδος του κάδου είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 60 lt, µε ενισχυτικές
περιµετρικά ραβδώσεις.
Είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,4 mm και το χείλος του
σχηµατίζει περιµετρικά ενισχυτικό κορδόνι.
Στο επάνω µέρος του και συµµετρικά διαθέτει δύο άνετες και κατάλληλες χειρολαβές για το
άδειασµά του.
Οι κάδοι µετά την αντισκωρική προστασία τους βάφονται εξωτερικά µε αµµώδη ηλεκτροστατική
βαφή πούδρα πολυεστέρα.

3.7. ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΚΑ∆ΟΣ ΜΕ ΞΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΟ
Το κυρίως σώµα τους αποτελείται από τρία µέρη : τον κορµό και τις δύο βάσεις.
Ο κορµός είναι διαµορφωµένος σε οκταγωνικό πρίσµα µε κάθετες πρεσσαριστές γωνιακές
νευρώσεις και περιµετρικές ενισχύσεις πάχους 10 mm.
Είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα πάχους 2,0 mm. Η άνω και η κάτω
βάση του, είναι διαµορφωµένες σε οκταγωνικές στεφάνες µε εξωτερικό απόστηµα 60 cm
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συνδεδεµένες πριτσινωτά µε τον κορµό του κυρίως σώµατος κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο
πάχους 5,0 mm.
Η άνω βάση του διαθέτει στην εµπρός και επάνω όψη, κλειδαριά, που απασφαλίζει µε κλειδί
τριγωνικής διατοµής κατά DIN 22.417, ώστε να επιτρέπει το άνοιγµα του κάδου, την
απελευθέρωση του εσωτερικού κάδου και το άδειασµά του.
Η κάτω βάση του, που αποτελεί και τη βάση του κάδου φέρει δύο πρόσθετες µεταλλικές υποδοχές,
κατάλληλες για τη στερέωση του απορριµµατοδέκτη στο έδαφος µε στριφώνια.
Το καπάκι είναι επίπεδο και ελαφρός κεκλιµένο. Φέρει στο κέντρο του οκταγωνική οπή
αποστήµατος 20 cm και ανοίγει προς τα επάνω.
Είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο πάχους 5,0 mm.
Συνδέεται στο κυρίως σώµα µε κατάλληλο µεντεσέ που εδράζεται στην επάνω πίσω όψη του
απορριµµατοδέκτη. Το καπάκι ασφαλίζει αυτόµατα στην κλειστή του θέση.
Ο εσωτερικός µεταλλικός κάδος του κάδου είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 80 lt, µε ενισχυτικές
περιµετρικά ραβδώσεις.
Είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 0,4 mm και το χείλος του σχηµατίζει
περιµετρικά ενισχυτικό κορδόνι.
Στο επάνω µέρος του και συµµετρικά διαθέτει δύο άνετες και κατάλληλες χειρολαβές για το
άδειασµά του.
Ο κάδος διαθέτει σταχτοδοχείο κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,5 mm,
τόσο για το κυρίως σώµα, όσο και για τον πυθµένα του. ∆ιαθέτει ανοξείδωτη διάταξη κατάλληλη για
το άνετο σβήσιµο των τσιγάρων των διερχοµένων πεζών και ασφάλεια, ώστε να αποτρέπεται η
κλοπή.
Οι κάδοι µετά την αντισκωριακή προστασία τους βάφονται εξωτερικά µε αµµώδη ηλεκτροστατική
βαφή πούδρα πολυεστέρα και επενδύονται µε ξύλινους πήχεις οξιάς, διατοµής 4,7Χ0,9 cm,
φουρνιστών ξηραντηρίου και περασµένους µε λούστρο θαλάσσης.

3.8. ∆ΙΑΤΡΗΤΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ ΚΑ∆ΟΣ
Το κυρίως σώµα τους είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένο χυτοσίδηρο και είναι
διαµορφωµένο σε οκταγωνικό πρίσµα µε κάθετες πρεσσαριστές γωνιακές νευρώσεις και
περιµετρικές ενισχύσεις πάχους 1 1/4 ". Οι τέσσερις (4) από τις οκτώ (8) πλευρές του κάδου είναι
διάτρητες.
Η βάση του, είναι διαµορφωµένη σε οκταγωνική στεφάνη µε εξωτερικό απόστηµα 600 mm. Φέρει
µεταλλική λάµα, κατάλληλη για τη στερέωση του κάδου στο έδαφος µε στριφώνια.
Ο εσωτερικός µεταλλικός κάδος του κάδου είναι κυλινδρικός, χωρητικότητας 80 lt, µε ενισχυτικές
περιµετρικά ραβδώσεις.
Είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,8 mm και το χείλος του
σχηµατίζει περιµετρικά ενισχυτικό κορδόνι.
Στο επάνω µέρος του και συµµετρικά διαθέτει δύο άνετες και κατάλληλες χειρολαβές για το
άδειασµά του.
Ο κάδος µετά την αντισκωριακή προστασία τους βάφεται εξωτερικά µε αµµώδη ηλεκτροστατική
βαφή πούδρα πολυεστέρα.
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3.9. ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΣ ΜΟΝΟΣ ΚΑ∆ΟΣ
Οι κάδοι είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,8 mm για το κυρίως
σώµα του πυθµένα τους. Το κυρίως σώµα τους είναι κυλινδρικό, ύψους 48 και διαµέτρου 32 cm και
φέρει ενισχυτικές περιµετρικά ραβδονευρώσεις και τέσσερις σειρές από διακοσµητικές ροµβοειδείς
διατρήσεις (δύο στο επάνω µέρος και δύο στο κάτω).
Στο επάνω µέρος τους, είναι ανοικτοί για άνετη ρίψη ελαφρών απορριµµάτων διερχοµένων πεζών.
Ο πυθµένας τους φέρει 4 οπές διαφυγής, για αποστράγγιση των οµβρίων και των υγρών των
απορριµµάτων που εισέρχονται στον κάδο. Η χωρητικότητά τους είναι 30 lt, έτσι ώστε σε
περίπτωση τοποθέτησής τους στα πεζοδρόµια, να µην δηµιουργούν ενόχληση σε διερχόµενους
πεζούς. Οι κάδοι είναι βαµµένοι µε σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή πούδρα πολυεστέρα.
Μεταξύ κάδων και στυλίσκου στήριξης υπάρχουν διαµορφωµένοι ειδικοί διακοσµητικοί βραχίονες
από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 2,0 mm. Η διατοµή τους έχει σχήµα Π και στο κάτω
µέρος τους φέρουν διατρήσεις κύκλου και δύο τριγώνων. Συνδέονται στο διακοσµητικό στυλίσκο µε
δύο βίδες. Οι βραχίονες αυτοί επιτρέπουν, την απασφάλιση των κάδων από την κλειδαριά που
φέρουν, µε κλειδί τριγωνικής διατοµής κατά DIN 22.417 και το άδειασµά τους µε κατάλληλο
χειρισµό.
Ακόµη, οι βραχίονες διαθέτουν σύστηµα σταθεροποίησης των κάδων, έτσι ώστε κατά την
επιστροφή στην όρθια θέση, να ασφαλίζουν και να κλειδώνουν σταθερά. Οι βραχίονες είναι
βαµµένοι µε αµµώδη ηλεκτροστατική βαφή πούδρα πολυεστέρα.
Ο διακοσµητικός στυλίσκος στήριξης βαµµένος µε αµµώδη ηλεκτροστατική βαφή πούδρα
πολυεστέρα, είναι κατασκευασµένος από γαλβανισµένο σωλήνα διαµέτρου 6 cm, πάχους 2 mm και
ύψους 80 cm στο επάνω µέρος του και µε διευρυµένη, αισθητή, παραδοσιακού τύπου, ενίσχυση
ύψους 42 cm στο κάτω µέρος, από σωλήνα διαµέτρου 11 cm και πάχους 3 mm µέχρι τα 30 cm.
Στο άνω άκρο του, ο στυλίσκος, φέρει καλαίσθητη µεταλλική σφαίρα διαµέτρου 7 cm και συνολικού
ύψους 8,5 cm, βαµµένη µε σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή πούδρα πολυεστέρα. Ο στυλίσκος
έχει συνολικό ύψος 1,30 m. Στο κάτω άκρο του φέρει δίσκο δύο επιπέδων, διαµέτρου 26 cm, που
φέρει 3 οπές κατάλληλες για τη στερέωσή του στο έδαφος µε στριφόνια.

3.10. ΕΠΙΣΤΗΛΙΩΝ ∆ΙΠΛΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΜΕ ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΟ
Οι επιστήλιοι διπλοί κάδοι µε σταχτοδοχείο αποτελούνται από δύο κάδους 30 lt έκαστος,
διακοσµητικό στυλίσκο στήριξης και µεταλλικό επίστηλο σταχτοδοχείο χωρητικότητας 1 lt.
Οι κάδοι είναι κατασκευασµένοι από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,8 mm για το κυρίως
σώµα του πυθµένα τους. Το κυρίως σώµα τους είναι κυλινδρικό, ύψους 48 cm και διαµέτρου 32 cm
και φέρει ενισχυτικές περιµετρικά ραβδονευρώσεις και τέσσερις σειρές από διακοσµητικές
ροµβοειδείς διατρήσεις (δύο στο επάνω µέρος και δύο στο κάτω).
Στο επάνω µέρος τους, είναι ανοικτοί για άνετη ρίψη ελαφρών απορριµµάτων διερχοµένων πεζών.
Ο πυθµένας τους φέρει 4 οπές διαφυγής, για αποστράγγιση των οµβρίων και των υγρών των
απορριµµάτων που εισέρχονται στον κάδο. Η χωρητικότητά τους είναι 30 lt, έτσι ώστε σε
περίπτωση τοποθέτησής τους στα πεζοδρόµια, να µην δηµιουργούν ενόχληση σε διερχόµενους
πεζούς. Οι κάδοι είναι βαµµένοι µε σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή πούδρα πολυεστέρα.
Μεταξύ κάδων και στυλίσκου στήριξης υπάρχουν διαµορφωµένοι ειδικοί διακοσµητικοί βραχίονες
από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 2,0 mm. Η διατοµή τους έχει σχήµα Π και στο κάτω
µέρος τους φέρουν διατρήσεις κύκλου και δύο τριγώνων. Συνδέονται στο διακοσµητικό στυλίσκο µε
δύο βίδες. Οι βραχίονες αυτοί επιτρέπουν, την απασφάλιση των κάδων από την κλειδαριά που
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φέρουν, µε κλειδί τριγωνικής διατοµής κατά DIN 22.417 και το άδειασµά τους µε κατάλληλο
χειρισµό.
Ακόµη, οι βραχίονες διαθέτουν σύστηµα σταθεροποίησης των κάδων, έτσι ώστε κατά την
επιστροφή στην όρθια θέση, να ασφαλίζουν και να κλειδώνουν σταθερά. Οι βραχίονες είναι
βαµµένοι µε αµµώδη ηλεκτροστατική βαφή πούδρα πολυεστέρα.
Το σταχτοδοχείο είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο πάχους 0,6 mm Το
κυρίως σώµα είναι ηµικυλινδρικό, ύψους 20 cm και φέρει ενισχυτικές ραβδονευρώσεις. Στο επάνω
µέρος είναι ανοικτό για άνετη ρίψη αποτσίγαρων και φέρει ειδική διάτρητη επιφάνεια πλάτους 4 cm
για το σβήσιµο των τσιγάρων των διερχοµένων πεζών. Το σταχτοδοχείο είναι βαµµένο µε
σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester. Μεταξύ σταχτοδοχείου και διακοσµητικού
στυλίσκου στήριξης υπάρχει ειδική βάση από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 2,0 mm.
Η διατοµή τους έχει σχήµα Π και συνδέεται µε το διακοσµητικό στυλίσκο µε δύο βίδες. Η βάση αυτή
επιτρέπει την απασφάλιση του σταχτοδοχείου από την κλειδαριά που φέρει, µε κλειδί τριγωνικής
διατοµής κατά DIN 22.417 και το άδειασµά του µε την αφαίρεση και κατάλληλο χειρισµό.
Η βάση είναι βαµµένη µε αµµώδη ηλεκτροστατική βαφή πούδρα πολυεστέρα.
Η χωρητικότητα του σταχτοδοχείου είναι 1 lt, έτσι ώστε στον απορριµµατοδέκτη να έχει διακριτική
παρουσία και συνοδεύεται από το σχετικό αυτοκόλλητο ετικετάκι προτρεπτικό της χρήσης του.
Ο διακοσµητικός στυλίσκος στήριξης, βαµµένος µε αµµώδη ηλεκτροστατική βαφή πούδρα
πολυεστέρα, είναι κατασκευασµένος από σωλήνα διαµέτρου 6 cm, πάχους 2 mm και ύψους 80 cm
στο επάνω µέρος του και µε διευρυµένη, αισθητή, παραδοσιακού τύπου, ενίσχυση ύψους 42 cm
στο κάτω µέρος, από γαλβανισµένο σωλήνα διαµέτρου 11 cm και πάχους 3 mm µέχρι τα 30 cm.
Στο άνω άκρο του, ο στυλίσκος φέρει καλαίσθητη µεταλλική σφαίρα διαµέτρου 7 cm και συνολικού
ύψους 8,5 cm, βαµµένη µε σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή πούδρα πολυεστέρα. Ο στυλίσκος
έχει συνολικό ύψος 1,30 m. Στο κάτω άκρο του φέρει δίσκο δύο επιπέδων, διαµέτρου 26 cm, που
φέρει 3 οπές κατάλληλες για τη στερέωσή του στο έδαφος µε στριφόνια.

3.11. ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΠΑΚΙ
Ο κάδος αποτελείται από τα εξής µέρη:
•

µεταλλικό ηµισφαιρικό καπάκι.

•

µεταλλικό κυλινδρικό σώµα.

•

µεταλλικό πόδι στήριξης.

•

εσωτερικό κάδο.

Έχει διαστάσεις: διάµετρο 33 cm και ύψος 66 cm.
Το σώµα του κάδου κατασκευάζεται από λαµαρίνα πάχους 2 mm και είναι διαστάσεων: ύψους 70
cm και διαµέτρου 38 cm Στο επάνω µέρος του τοποθετείται βέργα καλιµπρέ 12x12 mm, ενώ στο
κάτω µέρος τοποθετείται ο πάτος του κάδου, επίσης από λαµαρίνα 2 mm.
Το καπάκι του κάδου κατασκευάζεται από λαµαρίνα πάχους 1 mm και έχει ηµισφαιρικό σχήµα.
Έχει διάµετρο επίσης 38 cm και ύψος 15 cm Στο µπροστινό σηµείο του κάδου φέρει οβάλ εγκοπή
διαστάσεων 10x16 cm, για τη ρίψη των απορριµµάτων ενώ στο ακριβώς απέναντι σηµείο υπάρχει
µεντεσές για το άνοιγµα του κάδου και την αφαίρεση της σακούλας.
Στο κάτω µέρος του σώµατος του κάδου συγκολλάται σωλήνας διατοµής 25 cm και ύψους 15 cm.
Για την τοποθέτηση του κάδου στο έδαφος τοποθετείται φλάντζα διαµέτρου 25 cm και πάχους 8
mm, η οποία φέρει τρεις οπές για την τοποθέτηση του κάδου στο έδαφος µε ούπα.
ΠΕΤΕΠ:10-02-02-02
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Ο εσωτερικός κάδος είναι κατασκευασµένος από λαµαρίνα πάχους 0,8 mm.

3.12. ΚΑ∆ΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ
Ο κάδος αποτελείται από δύο (2) µέρη, το κυρίως σώµα και το εσωτερικό του και συνολικό ύψος
86 cm.
Το κυρίως µέρος του κάδου είναι κατασκευασµένο από 18 λάµες 40x4 mm. Στο άνω άκρο του
κάδου, η διάµετρός του είναι αισθητά µεγαλύτερη για ευκολότερη χρήση αυτού. Η βάση του φέρει
τουλάχιστον τρεις (3) οπές για την πάκτωσή του στο έδαφος. Η όλη κατασκευή είναι
ηλεκτροστατικά βαµµένη.
Ο εσωτερικός κάδος από λαµαρίνα έχει διάµετρο 32 cm και ύψος 63 cm. Υπάρχουν δύο
χειρολαβές αντικριστά στο χείλος του για το άδειασµα των απορριµµάτων. Για την τοποθέτηση του
εσωτερικού κάδου στην εξωτερική βάση, τοποθετούνται δύο λάµες 40x3 cm σε σχήµα σταυρού.

3.13. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟΥ ΚΑ∆ΟΥ
Ο µεταλλικός κυλινδρικός κάδος αποτελείται από διάτρητο κάδο και εξωτερικό σκελετό µε λάµες.
Ο εξωτερικός σκελετός έχει διάµετρο 47 cm και ύψος 72 cm.
Περιµετρικά του κάδου ηλεκτροσυγκολλούνται 16 λάµες 3x0,3 cm, οι οποίες σε ύψος 63 cm
διαµορφώνονται έτσι ώστε στο επάνω µέρος του κάδου να δηµιουργείται άνοιγµα 47 cm. Επίσης
τοποθετείται γωνία 20x20x3. Στη βάση των τεσσάρων (4) από τις δεκαέξι (16) λάµες δηµιουργείται
οπή 8 mm για τη στερέωση του κάδου στο έδαφος µε ούπα.
Ο εσωτερικός διάτρητος κάδος έχει διάµετρο 32,5 cm. και ύψος 51 cm.
Το µέγεθος των οπών είναι 8 mm και υπάρχουν δύο (2) χειρολαβές αντικριστά για το άδειασµα των
απορριµµάτων. Για την τοποθέτηση του εσωτερικού κάδου στην εξωτερική βάση, τοποθετούνται
δύο (2) λάµες 40x3 σε σχήµα σταυρού σε ύψος 12 cm.
Η εξωτερική βάση µε τις λάµες και ο εσωτερικός διάτρητος κάδος βάφονται µε ηλεκτροστατική
βαφή.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εξετάζεται η ποιότητα κατασκευής του κάδου, η ποιότητα των υλικών και η στερέωση του.

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιµέτρηση της εργασίας γίνεται ανά κάδο σε σχέση µε το υλικό κατασκευής.
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