
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  -πλαστικό για τις 
κλινικές/τμήματα/εργαστήρια 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  -δεκαπέντε έως είκοσι (15-20 λίτρων ) 
-τριάντα έως σαράντα (30-40 λίτρων ) 
-εξήντα έως εβδομήντα (60-70 λίτρων) 
-εβδομήντα έως ογδόντα (80-90 λίτρων) 

ΣΧΗΜΑ  -κυλινδρικό (στρογγυλό) και  
-ορθογώνιο (με αποστρογγυλοποιημένες 
γωνίες)   

ΜΕΓΕΘΟΣ  -εργονομικός, κατάλληλος για επιδαπέδια 
χρήση και στενούς χώρους 

ΧΡΩΜΑ ΚΑΔΟΥ  -αν το υλικό είναι πλαστικό:  
σκούρο (αποκλεισμός λευκού, ζαχαρί  κλπ) 

ΚΑΠΑΚΙ  -να εφαρμόζει καλά και να κλείνει ερμητικά  
για την αποτελεσματική φυλάκιση των 
οσμών  

ΑΝΟΙΓΜΑ  -με ποδοκίνητο μηχανισμό (ποδοπετάλ 
μεταλλικό με πλαστική επένδυση)  
-υποδοχή ποδός ικανού μεγέθους για 
ευκολία στη χρήση και ανθεκτική 
-λειτουργία αθόρυβη  
-η βέργα του μηχανισμού να είναι μεταλλική  

ΒΑΣΗ  -αντιολισθητική βάση, για να μη 
μετακινείται ο κάδος κατά τη χρήση και για 
να προστατεύεται το δάπεδο από εκδορές  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ   -λείες, χωρίς άσκοπες προεξοχές ή εσοχές 
-ευκολία  στον καθαρισμό και την 
απολύμανση  
-ανθεκτικές στα καθαριστικά και 
απολυμαντικά του νοσοκομείου  

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ   -για τη διευκόλυνση του χρήστη στη 
μετακίνηση του κάδου  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ  -ύπαρξη εσωτερικού κάδου από πλαστικό, 
σχεδιασμένο για την εύκολη τοποθέτηση και 
αφαίρεση της σακούλας  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  -εργονομικός  που συνδυάζει ευκολία στη 
χρήση και στον καθαρισμό καθώς και 



αισθητική κομψότητα  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΔΟΥ  -ανθεκτική, στιβαρή και συμπαγής για 
επαγγελματική  χρήση  

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  Να κατατεθεί  πίνακας με την ίδια σειρά και 
αρίθμηση με τις προδιαγραφές: 
με αναλυτική περιγραφή, τεχνικά 
χαρακτηριστικά, φωτογραφία 
προσφερόμενου μοντέλου, υλικό 
κατασκευής, οίκος κατασκευής, 
χωρητικότητα σε λίτρα, δύο ή τρεις 
διαστάσεις  κάδου (αναλόγως του 
σχήματος), διαστάσεις της σακούλας προς 
χρήση, χρόνος εγγύησης, τυχόν δυνατότητα 
αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών όπως 
καπάκι, μηχανισμός ποδοπετάλ κ.λ.π και 
τυχόν άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς 
και δείγματα. 
 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ για μονάδες εντατικής θεραπείας και 

τεχνητού νεφρού 
 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  -ανοξείδωτο ατσάλι, με πλαστικό καπάκι και 
πεντάλ, για μονάδες εντατικής θεραπείας 
και τεχνητού νεφρού (μονός) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  -εξήντα έως εβδομήντα (60-70 λίτρων) 

ΣΧΗΜΑ  -κυλινδρικό (στρογγυλό καπάκι) ή 
-ορθογώνιο (με αποστρογγυλοποιημένες 
γωνίες)   

ΜΕΓΕΘΟΣ  -εργονομικός, κατάλληλος για επιδαπέδια 
χρήση και στενούς χώρους,  
-διαστάσεις περίπου 55Χ65Χ95εκ 

ΧΡΩΜΑ -Καπάκι: σκούρο (αποκλεισμός λευκού, 
ζαχαρί  κλπ) 
-να εφαρμόζει καλά και να κλείνει ερμητικά  
για την αποτελεσματική φυλάκιση των 
οσμών  



ΑΝΟΙΓΜΑ  -με ποδοκίνητο μηχανισμό (ποδοπετάλ 
μεταλλικό με πλαστική επένδυση)  
-υποδοχή ποδός ικανού μεγέθους για 
ευκολία στη χρήση και ανθεκτική 
-λειτουργία αθόρυβη  
-η βέργα του μηχανισμού να είναι μεταλλική  

ΒΑΣΗ   -αναγκαία η σταθερή βάση και επιπλέον με 
δίσκο συλλογής τυχόν διαρροών και με 
ανθεκτικούς τροχούς (4), οι δύο εξ’ αυτών 
με φρένο, για τη διευκόλυνση του χρήστη 
στη μετακίνηση του κάδου 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ   -ανθεκτικές στα καθαριστικά και 
απολυμαντικά του νοσοκομείου  

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ   -για τη διευκόλυνση του χρήστη στη 
μετακίνηση του κάδου  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  -εργονομικός  που συνδυάζει ευκολία στη 
χρήση και στον καθαρισμό καθώς και 
αισθητική κομψότητα  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΚΕΛΕΤΟΥ  -ανθεκτική, στιβαρή και συμπαγής για 
επαγγελματική  χρήση  
-να διαθέτουν ειδικό λάστιχο συγκράτησης 
του σάκου 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  Να κατατεθεί  πίνακας με την ίδια σειρά και 
αρίθμηση με τις προδιαγραφές: 
με αναλυτική περιγραφή, τεχνικά 
χαρακτηριστικά, φωτογραφία 
προσφερόμενου μοντέλου, υλικό 
κατασκευής, οίκος κατασκευής, 
χωρητικότητα σε λίτρα, διαστάσεις της 
σακούλας προς χρήση, χρόνος εγγύησης, 
τυχόν δυνατότητα αντικατάστασης 
αναλώσιμων υλικών όπως καπάκι, 
μηχανισμός ποδοπετάλ κ.λ.π και τυχόν 
άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες και δείγματα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΓΙΑ  ΚΑΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

 
 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  Σκληρό ανθεκτικό πλαστικό 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  120-150 λίτρα  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  Κατά προσέγγιση  
60εκΧ70εκΧ1,10εκ  

ΜΕΓΕΘΟΣ  Κατάλληλος  για επιδαπέδια χρήση και 
στενούς χώρους 

ΧΡΩΜΑ ΚΑΔΟΥ  Σκούρο (αποκλεισμός λευκού, ζαχαρί  κλπ) 

ΚΑΠΑΚΙ  Να εφαρμόζει καλά και να κλείνει ερμητικά  
για την αποτελεσματική φυλάκιση των 
οσμών που μένει επάνω μετά το άνοιγμα  

ΑΝΟΙΓΜΑ  Με ποδοκίνητο μηχανισμό (ποδοπετάλ 
μεταλλικό) 
-λειτουργία αθόρυβη  

ΒΑΣΗ  Αντιολισθητική βάση, για να μη 
μετακινείται ο κάδος κατά τη χρήση και για 
να προστατεύεται το δάπεδο από εκδορές  
-αναγκαία η παρουσία ανθεκτικών τροχών 
για τη διευκόλυνση του χρήστη στη 
μετακίνησή τους 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ   Ευκολία  στον καθαρισμό και την 
απολύμανση  
Ανθεκτικές στα καθαριστικά και 
απολυμαντικά του νοσοκομείου  

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ   Να διαθέτει χειρολαβή για ευκολία 
μεταφοράς από το χρήστη  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  Εργονομικός  που συνδυάζει ευκολία στη 
χρήση και στον καθαρισμό καθώς και 
αισθητική κομψότητα  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΔΟΥ  Ανθεκτική, στιβαρή,  για επαγγελματική  
χρήση 
Κατάλληλος για  εσωτερική και εξωτερική 
χρήση   

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  Να κατατεθεί  πίνακας με αναλυτική 
περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά, 
φωτογραφία, υλικό κατασκευής, οίκος 
κατασκευής, διαστάσεις  κάδου, χρόνος 



εγγύησης, τυχόν δυνατότητα 
αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών όπως 
καπάκι, μηχανισμός ποδοπετάλ κ.λ.π., να 
δοθούν δείγματα. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ (INOX) ΚΑΔΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΣΑ ΚΑΙ ΕΑΑΜ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  Μεταλλικοί ανοξείδωτοι (INOX) 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  -τριάντα έως σαράντα (30-40 λίτρων ) 
-εβδομήντα έως ογδόντα (80-90 λίτρων) 

ΣΧΗΜΑ  -κυλινδρικό (στρογγυλό)  

ΜΕΓΕΘΟΣ  -εργονομικός, κατάλληλος για επιδαπέδια 
χρήση και στενούς χώρους 

ΧΡΩΜΑ ΚΑΔΟΥ  inox 

ΚΑΠΑΚΙ  -να εφαρμόζει καλά και να κλείνει ερμητικά  
για την αποτελεσματική φυλάκιση των 
οσμών  

ΑΝΟΙΓΜΑ  -με ποδοκίνητο μηχανισμό (ποδοπετάλ 
μεταλλικό με πλαστική επένδυση)  
-υποδοχή ποδός ικανού μεγέθους για 
ευκολία στη χρήση και ανθεκτική 
-λειτουργία αθόρυβη  
-η βέργα του μηχανισμού να είναι μεταλλική  

ΒΑΣΗ  -αντιολισθητική βάση, για να μη 
μετακινείται ο κάδος κατά τη χρήση και για 
να προστατεύεται το δάπεδο από εκδορές  

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ   -λείες, χωρίς άσκοπες προεξοχές ή εσοχές 
-ευκολία  στον καθαρισμό και την 
απολύμανση  
-ανθεκτικές στα καθαριστικά και 
απολυμαντικά του νοσοκομείου  

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ   -για τη διευκόλυνση του χρήστη στη 
μετακίνηση του κάδου  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ  -ύπαρξη εσωτερικού κάδου από πλαστικό, 
σχεδιασμένο για την εύκολη τοποθέτηση και 
αφαίρεση της σακούλας  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  -εργονομικός  που συνδυάζει ευκολία στη 
χρήση και στον καθαρισμό καθώς και 
αισθητική κομψότητα  



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΔΟΥ  -ανθεκτική, στιβαρή και συμπαγής για 
επαγγελματική  χρήση  

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  Να κατατεθεί  πίνακας με την ίδια σειρά και 
αρίθμηση με τις προδιαγραφές: 
με αναλυτική περιγραφή, κατάλληλοι για 
χώρους εστίασης, τεχνικά χαρακτηριστικά, 
φωτογραφία προσφερόμενου μοντέλου, 
υλικό κατασκευής, οίκος κατασκευής, 
χωρητικότητα σε λίτρα, δύο ή τρεις 
διαστάσεις  κάδου (αναλόγως του 
σχήματος), διαστάσεις της σακούλας προς 
χρήση, χρόνος εγγύησης, τυχόν δυνατότητα 
αντικατάστασης αναλώσιμων υλικών όπως 
καπάκι, μηχανισμός ποδοπετάλ κ.λ.π και 
τυχόν άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς 
και δείγματα. 
 

 
 


