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∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

Το παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών αφορά την προµήθεια εξοπλισµού για τη
διαχείριση των ογκωδών απορριµµάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Η εν λόγω
προµήθεια διαχωρίζεται σε δύο (2) Τµήµατα (Α και Β) ως εξής:
1. Τµήµα Α: Προµήθεια τεµαχιστή ογκωδών απορριµµάτων και
2. Τµήµα Β: Προµήθεια µηχανήµατος τροφοδοσίας τεµαχιστή απορριµµάτων,
µε τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές.

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΟΓΚΩ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Το Τµήµα Α αφορά την προµήθεια ενός (1) καινούργιου – κατασκευής όχι πέραν του
έτους - αµεταχείριστου τεµαχιστή ογκωδών απορριµµάτων µε τις ακόλουθες
προδιαγραφές.
1. Βασικά Χαρακτηριστικά
Ο προς προµήθεια ηλεκτροκίνητος τεµαχιστής προορίζεται για τον τεµαχισµό ογκωδών
απορριµµάτων οικιακής ή εµπορικής – βιοµηχανικής προέλευσης. Τα παραπάνω
απορρίµµατα πρέπει να τεµαχίζονται σε µικρά τεµάχια ώστε να είναι δυνατή και
οικονοµική η περαιτέρω διαχείριση ή απόρριψή τους.
Ο τεµαχιστής θα είναι ηλεκτροκίνητος, δυναµικότητας 30 - 50 τόνους ανά ώρα σε οικιακά
απορρίµµατα και 10 - 25 τόνους ανά ώρα σε ογκώδη αντικείµενα (έπιπλα, παλέτες,
κορµούς δέντρων, στρώµατα κ.λπ.).
Το µηχάνηµα θα φέρεται επί ακίνητου πλαισίου σταθερά εγκατεστηµένου. Θα εκτιµηθεί
ιδιαίτερα η δυνατότητα, το µηχάνηµα να απαρτίζεται από δύο ξεχωριστά τµήµατα
(συγκρότηµα τεµαχισµού και συγκρότηµα παραγωγής ηλεκτρικής και υδραυλικής
ισχύος), τα οποία θα επικοινωνούν µεταξύ τους µε σωλήνες υψηλής πιέσεως. Έτσι, το
σύστηµα παραγωγής υδραυλικής ισχύος που συµπεριλαµβάνει ψυγεία υδραυλικού
κ.λπ., θα είναι αποµακρυσµένο από το χώρο του τεµαχισµού, ο οποίος ενδέχεται να έχει
υψηλή συγκέντρωση σκόνης.
2. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
Προκειµένου το µηχάνηµα να υποδέχεται άνετα (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και
ακόµα και αν πέσουν αυτά εντός του χώρου τεµαχισµού) και να τεµαχίζει λίαν ογκώδη
απορρίµµατα χωρίς αυτά να αναπηδούν και να χρειάζεται επικίνδυνη παρέµβαση από το
µηχάνηµα τροφοδοσίας του τεµαχιστή (π.χ. να τα συγκρατεί στο χώρο κοπής µέχρι τη
συνθλιβή τους), όπως διπλά στρώµατα, µεγάλοι καναπέδες κ.λπ., θα εκτιµηθούν
ιδιαίτερα συστήµατα κοπής µε µεγάλο µήκος. Επίσης, η χοάνη απευθείας άνωθεν του
συστήµατος κοπής θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ το
βάθος της χοάνης θα πρέπει να είναι επαρκές για την υποδοχή των παραπάνω µεγάλων
αντικειµένων. Επιθυµητό είναι η χοάνη να είναι ανακλινόµενη, ώστε τα απορρίµµατα να
έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στο σύστηµα κοπής γρηγορότερα και πιο
αποτελεσµατικά.
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Το µηχάνηµα θα πρέπει να έχει αντοχή σε µέταλλα και υλικά κατεδαφίσεων.
Υποχρεωτικά το µηχάνηµα θα διαθέτει εργοστασιακό πρόγραµµα λειτουργίας (θα
εκτιµηθούν περισσότερα τους ενός προγράµµατα), το οποίο θα περιλαµβάνει αφενός
µεν ρύθµιση της ταχύτητας περιστροφής του συστήµατος κοπής, αφετέρου δε περιοδική
αντιστροφή του/των τυµπάνου/τυµπάνων κατά τη διάρκεια της συνήθους λειτουργίας και
κοπής, προκειµένου να επιτυγχάνεται καλύτερη συνθλιβή και κοπή των «δύσκολων»
υλικών αλλά και διαρκής αυτοκαθαρισµός του συστήµατος κοπής από προσκολληµένα
στα κοπτικά άκρα υλικά.
Επίσης, θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα ρύθµισης του µέσου µεγέθους του
τεµαχισµένου υλικού (για να ανταποκρίνεται καλύτερα στη χρήση µετά τον τεµαχισµό,
π.χ. απλή µείωση του όγκου µεταφοράς, παραγωγή εδαφοβελτιωτικού από φυτικά
κατάλοιπα, κ.λπ.), τόσο πριν την έναρξη της εργασίας, όσο και δυναµικά κατά την κοπή.
3. Σύστηµα Παραγωγής Ισχύος
Η λειτουργία του µηχανήµατος θα γίνεται από ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτροκινητήρες
συνολικής ισχύος τουλάχιστον 160 KW, ρυθµού περιστροφής περί τις 1500 rpm, τάσεως
400 – 690 V, συχνότητας 50/60 Hz. Επιθυµητό είναι ο/οι κινητήρας/κινητήρες θα
διαθέτει/διαθέτουν σύστηµα προστασίας µε έλεγχο θερµοκρασίας (PTC) κατά IP55.
4. Σύστηµα Μετάδοσης Ισχύος
Η µετάδοση της κίνησης θα είναι κατά προτίµηση υδραυλική. Σε αυτή την περίπτωση, ο
ηλεκτροκινητήρας θα είναι συζευγµένος µε υδραυλική αντλία, η οποία θα τροφοδοτεί επί
µέρους υδραυλικό κινητήρα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών κινητήρων και
να παρατεθούν υπολογισµοί ισχύος που µεταφέρεται στο σύστηµα κοπής. Να αναφερθεί
επίσης και να τεκµηριωθεί µε επίσηµα στοιχεία του κατασκευαστή η ροπή περιστροφής
του συστήµατος κοπής σε σχέση µε τις στροφές και η ασκούµενη δύναµη τεµαχισµού
στο κοπτικό άκρο.
Για λόγους οικονοµίας ρεύµατος και προστασίας του περιβάλλοντος, οι στροφές του
συστήµατος κοπής θα πρέπει να πέφτουν αυτόµατα όταν ανιχνευθεί έλλειψη φορτίου
στο σύστηµα κοπής.
5. Σύστηµα Κοπής
Το σύστηµα κοπής θα πρέπει να προσφέρει εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο
εσωτερικό του για εποπτεία, συντήρηση και καθαρισµό.
Για καλύτερες συνθήκες εργασίας και υγιεινής του προσωπικού (µείωση σκόνης και
αιωρούµενων σωµατιδίων που προκύπτουν κατά τον τεµαχισµό), αλλά και για µείωση
του κινδύνου αναφλέξεων (από σπινθήρες λόγω τριβής µετάλλων ή λόγω υψηλών
θερµοκρασιών, τσιγάρων, καιόµενων υλικών κ.λπ.) θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη
εργοστασιακού συστήµατος διαβροχής – ψεκασµού νερού περιµετρικά της χοάνης
τροφοδοσίας και εντός του χώρου τεµαχισµού.
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6. Σύστηµα Απόρριψης του Τεµαχισµένου Υλικού
Κάτωθεν του συστήµατος κοπής θα υπάρχει οριζόντιος µεταφορικός ιµάντας µε µήκος
αντίστοιχο του τυµπάνου, ο οποίος θα µεταφέρει το υλικό στον κεκλιµένο ιµάντα
απόρριψης. Σε περίπτωση µπλοκαρίσµατος ή µεγάλου φορτίου, πριν από την
ακινητοποίηση θα πρέπει να γίνεται αυτόµατη αντιστροφή της φοράς περιστροφής
µερικές φορές, για πιθανή αυτόµατη λύση του προβλήµατος.
Η εξαγωγή του τεµαχισµένου προϊόντος θα γίνεται µε ελαστική µεταφορική ταινία
πλάτους 1.000 mm περίπου, η οποία θα απορρίπτει το προϊόν στην προκαθορισµένη
τοποθεσία. Το ύψος εκφόρτωσης της µεταφορικής ταινίας πρέπει να είναι τουλάχιστο
3.000 mm. Η µεταφορική ταινία θα πρέπει να διαθέτει µεταλλικά παραπέτα, ώστε το
απορριπτόµενο υλικό να µην πέφτει εκατέρωθεν της ταινίας.
Άνωθεν της µεταφορικής ταινίας θα βρίσκεται εγκατεστηµένος µαγνήτης διαχωρισµού
των µαγνητιζόµενων µεταλλικών αντικειµένων. Θα είναι κατάλληλης ισχύος ώστε να
διαχωρίζει µε µεγάλο βαθµό απόδοσης το κλάσµα των µεταλλικών αντικειµένων από τα
υπόλοιπα απορρίµµατα. Ο µαγνήτης θα διαθέτει περιµετρικά ελαστική µεταφορική ταινία
µε δυνατότητα αναστροφής της φοράς περιστροφής της, ώστε να µπορεί να απορρίπτει
τα µεταλλικά αντικείµενα κατ’ επιλογήν είτε δεξιά είτε αριστερά (εκατέρωθεν) του ιµάντα
απόρριψης των τεµαχισµένων απορριµµάτων.
7. Χειρισµός και Έλεγχος του Μηχανήµατος
Η λειτουργία του µηχανήµατος θα ελέγχεται ηλεκτρονικά τόσο από σταθερό πίνακα όσο
και από τηλεχειριστήριο. Ο ηλεκτρονικός πίνακας θα έχει τη δυνατότητα αναλυτικής
διάγνωσης βλαβών και οπωσδήποτε ρύθµισης και προγραµµατισµού διαφόρων
εργασιών ως ακολούθως:
1. Επιλογή µεταξύ προκαθορισµένων προγραµµάτων λειτουργίας.
2. Προγραµµατισµός νέου προγράµµατος κατ’ επιθυµία του χρήστη.
3. Ρύθµιση στροφών τυµπάνου.
4. Ρύθµιση µέσου µεγέθους τεµαχισµού.
5. Άνοιγµα συστήµατος τεµαχισµού για έλεγχο και συντήρηση.
6. Κατάσταση συντήρησης µε πλήρη έλεγχο κινήσεων τυµπάνου και ταινιών µε πολύ
βραδύ ρυθµό, για το καθάρισµα, έλεγχο, και αλλαγή κοπτικών άκρων.
Ο πίνακας θα διαθέτει κεντρικό διακόπτη µε κλειδαριά, πλήκτρο διακοπής λειτουργίας
έκτακτης ανάγκης, σύστηµα προστασίας µε έλεγχο θερµοκρασίας (PTC) και
χρονοπρογραµµατιζόµενο σύστηµα έναρξης λειτουργίας, που θα εξυπηρετεί την
περίπτωση µελλοντικής ένταξης του τεµαχιστή σε αυτοµατοποιηµένο (µε ταινιόδροµους)
σύστηµα µηχανικής επεξεργασίας των απορριµµάτων.
Επί ποινή αποκλεισµού θα υπάρχει τηλεχειριστήριο µε πλήρη έλεγχο όλων των
λειτουργιών, ώστε το µηχάνηµα να ελέγχεται (για λόγους ασφάλειας και
παραγωγικότητας) από τον ίδιο το χειριστή του µηχανήµατος τροφοδοσίας του
τεµαχιστή. Για την απόλυτη ασφάλεια, σε περίπτωση αποµάκρυνσης του χειριστή που
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φέρει το τηλεχειριστήριο πέρα από µια ακτίνα περιµετρικά του µηχανήµατος, το
µηχάνηµα θα σταµατά αυτόµατα και θα σβήνει ο κινητήρας.
Τέλος, επιθυµητό είναι να υπάρχει κεντρικό σύστηµα λίπανσης, το οποίο θα
περιλαµβάνει ηλεκτρική προγραµµατιζόµενη αντλία γράσου.
8: Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας – Σήµανση CE
O τεµαχιστής θα πληροί τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται µε
τον σχεδιασµό και την κατασκευή του, προκειµένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, η προστασία των αγαθών και
του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 57/2010 «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ
και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93» (ΦΕΚ 97 Α/25-06-2010) και θα φέρει τη
σήµανση CE.
Με την παράδοση του εξοπλισµού και προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η παραλαβή
του, ο προµηθευτής θα υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία φάκελο µε τα στοιχεία που
αποδεικνύουν τη συµµόρφωση του µηχανήµατος µε τις βασικές απαιτήσεις υγείας και
ασφάλειας, σύµφωνα µε το ανωτέρω αναφερόµενο Π.∆. 57/2010.
9. Ηλεκτροδότηση Εξοπλισµού
Μετά την τοποθέτηση από τον ανάδοχο του τεµαχιστή στη θέση που θα υποδειχτεί από
τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) θα ηλεκτροδοτήσει τον τεµαχιστή. Η
ηλεκτροδότηση από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) θα γίνει µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές
ηµέρες από την τοποθέτηση του τεµαχιστή από τον ανάδοχο.
10. Θέση σε Κατάσταση Καλής Λειτουργίας
Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω αναφερόµενα, ο ανάδοχος θα θέσει σε λειτουργία
τον τεµαχιστή χωρίς φορτίο. Μετά τις αρχικές ρυθµίσεις χωρίς φορτίο από τον ανάδοχο,
θα γίνει η προσθήκη απορριµµάτων στον τεµαχιστή και οι τελικές ρυθµίσεις για
λειτουργία υπό φορτίο.
11 ∆οκιµές
Ο τεµαχιστής θα δοκιµαστεί κατά την παραλαβή του για χρονικό διάστηµα 5 ωρών. Η
∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) µπορεί να διαθέσει - εάν το επιθυµεί ο ανάδοχος - προσωπικό για
την πραγµατοποίηση των δοκιµών.
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12. Εκπαίδευση Προσωπικού
Κατά την διάρκεια των δοκιµών του τεµαχιστή, αντιπρόσωπος του αναδόχου θα
προσέλθει στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Α.Κ. και θα εκπαιδεύσει το προσωπικό της
∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για µια πλήρη εργάσιµη ηµέρα τουλάχιστον.
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ΤΜΗΜΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Το Τµήµα Β περιλαµβάνει την προµήθεια ενός (1) καινούργιου – κατασκευής όχι πέραν
του έτους - αµεταχείριστου µηχανήµατος (τσάπα) για την τροφοδοσία του τεµαχιστή
ογκωδών απορριµµάτων µε τις ακόλουθες προδιαγραφές.
Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο µηχάνηµα θα επιτελεί δύο σκοπούς: α) θα λειτουργεί
ως µηχάνηµα για την τροφοδοσία ενός τεµαχιστή απορριµµάτων και για το λόγο αυτό θα
πρέπει να διαθέτει τον αντίστοιχο εξοπλισµό (βιοµηχανική αρπάγη), κατάλληλα
υδραυλικά κυκλώµατα, κατάλληλα χειριστήρια, ευελιξία κ.λπ. και β) θα λειτουργεί ως
µηχάνηµα χωµατουργικών εργασιών και συγκεκριµένα ως εκσκαφέας (τσάπα) έτσι ώστε
να µπορεί να χρησιµοποιηθεί – όταν δεν χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία του
τεµαχιστή ογκωδών – για τις ανάγκες εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών και µε τον
τρόπο αυτό να γίνεται πλήρη αξιοποίησή του για τις ανάγκες της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ),
αλλά και πλήρης αξιοποίηση της χρηµατοδότησης που έχει δοθεί για την προµήθεια του
εν λόγω µηχανήµατος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαθέτει τη δύναµη, στιβαρότητα,
κατάλληλο εξοπλισµό, κατάλληλους τροχούς, ισχυρή κατασκευή, κατάλληλα υδραυλικά
κυκλώµατα, δυνατότητα γρήγορης µετακίνησης, ταχυσύνδεσµο για την εύκολη αλλαγή
µεταξύ κάδων διαφορετικών µεγεθών ή κάδου – αρπάγης κ.λπ.
1. Γενικά Χαρακτηριστικά
Το µηχάνηµα θα αποτελείται από: πλαίσιο, σύστηµα µετάδοσης κίνησης,
υπερκατασκευή, (σύστηµα υδραυλικών αντλιών - κινητήρα - καµπίνα χειριστού), τις
εξαρτήσεις εκσκαφής (µονοµπλόκ µπούµα - βραχίονας - κάδος), τέσσερα πέδιλα
σταθεροποίησης, βιοµηχανική αρπάγη, υδραυλικό κύκλωµα για την λειτουργία της
αρπάγης και ένα υδραυλικό κύκλωµα χαµηλής παροχής για την περιστροφή της
αρπάγης
Το µηχάνηµα θα πρέπει να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή
η κυκλοφορία του στην Ελλάδα µε νόµιµη άδεια κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό,
επιβάλλεται να είναι πρόσφατης κατασκευής - όχι πέραν του έτους. Επίσης, οι
διαστάσεις του και κατασκευαστικά στοιχεία του πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες
σχετικές διατάξεις για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
2. Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, υπερτροφοδοτούµενος µε
intercooler, µε ηλεκτρονική ρύθµιση των στροφών του κινητήρα (common rail),
υδρόψυκτος, άνω των 160 ΗΡ κατά ISO 14396 ή ISO 9249, ενώ ο κυβισµός θα είναι
περίπου 7 λίτρα, Ο κινητήρας πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να είναι αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα
πρέπει να κατατεθούν τα διαγράµµατα ισχύος και ροπής του κινητήρα.
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Επιθυµητό είναι το µηχάνηµα κατά την εκκίνηση του κινητήρα να µπαίνει σε θέση
προθέρµανσης για την προστασία των υδραυλικών και του κινητήρα
Το σύστηµα καυσίµου θα περιλαµβάνει αυτοµατισµό, ο οποίος θα µειώνει τις στροφές
του κινητήρα σε χαµηλό ρελαντί σε περίπτωση που ο κινητήρας είναι χωρίς φορτίο για
επιπρόσθετη οικονοµία καυσίµου
Το κάλυµµα της µηχανής πρέπει να προφυλάσσει απόλυτα από πέτρες χώµατα και
άλλα υλικά. Πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση για επιθεώρηση, έλεγχο και
επισκευή όλων των τµηµάτων της µηχανής. Πρέπει να ασφαλίζει καλά και να µην
εµποδίζει τη λειτουργία του µηχανήµατος.
Τα ψυγεία πρέπει να είναι τοποθετηµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζουν τη
µεγαλύτερη δυνατή απαγωγή θερµότητας και να καθαρίζονται εύκολα.
Ο ανεµιστήρας των ψυγείων πρέπει να οδηγείται από υδραυλικό µοτέρ, το οποίο θα
ενεργοποιείται αυτόµατα ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη συνεχής ρύθµιση των
στροφών, αναλόγως της θερµοκρασίας.
Θα πρέπει να υπάρχει άνετη πρόσβαση για έλεγχο τόσο του κινητήρα όσο και του
συστήµατος των υδραυλικών αντλιών. Το κάλυµµα του κινητήρα πρέπει να κλειδώνει.
3. Πίνακας Οργάνων
Ο πίνακας οργάνων θα αποτελείται από ενδεικτικές λυχνίες και όργανα και µε
δυνατότητα κωδικοποίησης βλαβών.
Τα όργανα θα ελέγχουν όλες τις λειτουργίες της τσάπας, ενώ θα προειδοποιούν και µε
ηχητικό σήµα το χειριστή σε περίπτωση βλάβης.
Επιπρόσθετα, είναι επιθυµητό το σύστηµα µετάδοσης και ο κινητήρας να µπορούν να
συνδεθούν µε υπολογιστή για τη γρήγορη διάγνωση βλαβών και τη ρύθµιση
παραµέτρων.
Το µηχάνηµα πρέπει να έχει ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού για νυχτερινή εργασία.
Τα πώµατα του ρεζερβουάρ καυσίµου και υδραυλικού λαδιού πρέπει να κλειδώνουν.
4. Πλαίσιο
Το πλαίσιο του µηχανήµατος θα είναι ισχυρής κατασκευής και µορφής τέτοιας που να
µην επιτρέπει την συσσώρευση γαιωδών υλικών. Στο πλαίσιο του µηχανήµατος θα είναι
προσαρµοσµένα στο εµπρόσθιο µέρος δυο ποδαρικά σταθεροποίησης και στο πίσω
µέρος άλλα δυο ποδαρικά σταθεροποίησης.
5. Μετάδοση Κίνησης
Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει υδροστατική µετάδοση κίνησης µε αντλία πολλαπλής
παροχής και υδραυλικό µοτέρ.
Θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα δύο θέσεις ταχύτητας, µία χαµηλή για την εργασία
και µία υψηλή για την πορεία του µηχανήµατος.
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Το σύστηµα µετάδοσης θα πρέπει επιπρόσθετα να έχει την δυνατότητα
προγραµµατισµού αδιαβάθµητης ταχύτητας της κίνησης (ενώ ο κινητήρας λειτουργεί σε
πλήρη ισχύ). Το σύστηµα αυτό θα επιτρέπει στο χειριστή να εργάζεται µε πολύ αργή
ταχύτητα εκτελώντας έτσι µε ασφάλεια σύνθετες εργασίες σε εδάφη µε µεγάλες κλίσεις,
να φορτοεκφορτώνει µε ασφάλεια το µηχάνηµα κ.λπ.
Ο άξονας µετάδοσης κίνησης για ασφάλεια θα αποτελείται από δυο τµήµατα. Η
κατασκευή θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη
απόσταση του άξονα από το έδαφος.
Το µηχάνηµα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε περιοριστή ταχύτητας στην
κατωφέρεια.
6. Υδραυλικό Σύστηµα
Το υδραυλικό σύστηµα πρέπει να λειτουργεί µέσω δυο υδραυλικών αντλιών µεταβλητής
παροχής και µιας τρίτης κατά προτίµησης, ανεξάρτητης αντλίας, για την περιστροφή της
ανωδοµής προσφέροντας στο µηχάνηµα την απαιτούµενη υδραυλική ισχύ, για την
ταυτόχρονη κίνηση όλων των συστηµάτων (ανύψωση - άνοιγµα / κλείσιµο βραχίονα
εκσκαφής - περιστροφή).
Το µηχάνηµα θα είναι εξοπλισµένο µε δύο εφεδρικά κυκλώµατα, ένα για την αρπάγη και
ένα υδραυλικό κύκλωµα χαµηλής παροχής για την περιστροφή της αρπάγης
Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει προεπιλεγµένες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία
εξαρτηµάτων πχ αρπάγης, υδραυλικής βραχόσφυρας, υδραυλικού ψαλιδιού κ.λπ.
Ο χειριστής πρέπει να έχει την δυνατότητα τουλάχιστον τριών θέσεων εργασίας (light
mode - medium mode - heavy mode ) ανάλογα µε τις συνθήκες εργασίας.
7. Σύστηµα ∆ιευθύνσεως
Το σύστηµα διευθύνσεως πρέπει να διαθέτει εφεδρικό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο θα
επιτρέπει την οδήγηση του µηχανήµατος σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του
κινητήρα.
8. Ηλεκτρικά
Το µηχάνηµα θα πρέπει να φέρει φώτα πορείας, βοµβητή οπισθοπορείας, ηχητική
σήµανση κινδύνων (κόρνα) καθώς και εµπρόσθιους και οπίσθιους προβολείς νυχτερινής
εργασίας µε σχάρες προστασίας.
Επιθυµητό είναι το µηχάνηµα να διαθέτει αυτόµατο διακόπτη µπαταρίας σε συνεργασία
µε τον διακόπτη εκκίνησης του µηχανήµατος.
Επιθυµητό είναι Tο µηχάνηµα Nα είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρική αντλία πληρώσεως
καυσίµου.
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9. Τροχοί – Άξονες
Αριθµός τροχών: 8 (4 x 2).
Το µηχάνηµα πρέπει να διαθέτει διπλούς τροχούς µε προστατευτικό δακτύλιο και
ποδαρικά µε ανεξάρτητη κίνηση. Τα βάκτρα των ποδαρικών πρέπει να προστατεύονται
έναντι της πτώσης υλικών.
Ο εµπρόσθιος άξονας πρέπει να ασφαλίζει αυτόµατα για ασφάλεια όταν ο χειριστής
θέσει σε λειτουργία τα χειριστήρια.
10. Καµπίνα χειριστού
Η καµπίνα πρέπει να είναι τύπου FOPS µοντέρνας σχεδίασης µε τζάµια ασφαλείας,
χαµηλής στάθµης θορύβου εντός της καµπίνας.
Η καµπίνα πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε σύστηµα θέρµανσης και air condition,
ρυθµιζόµενη κολώνα τιµονιού και αντικλεπτικό σύστηµα. Στο εσωτερικό πρέπει να
υπάρχουν κονσόλα χειρισµού µε ενδεικτικά όργανα και λυχνίες και µικρό ψυχόµενο
πλαστικό ντουλαπάκι.
Το κάθισµα του χειριστή θα είναι πλήρως ρυθµιζόµενο µε σύστηµα ανάρτησης αέρα για
απόσβεση κραδασµών και ζώνη ασφαλείας, επένδυση και µε δυνατότητα πολλαπλών
ρυθµίσεων, όπως:
• Ρύθµιση ύψους.
• Μετατόπιση εµπρός – πίσω.
• Κλίση πλάτης.
• Κλίση εµπρός - πίσω ολόκληρου του καθίσµατος από την βάση.
Επίσης, το κάθισµα πρέπει να διαθέτει βραχίονες στήριξης των χεριών ρυθµιζόµενους
καθ’ ύψος και ρυθµιζόµενη ανάρτηση ανάλογα µε το βάρος του χειριστή.
Τα χειριστήρια του µηχανήµατος κατά προτίµηση θα είναι ηλεκτρονικά και θα
αποστέλλουν ηλεκτρικό σήµα στο χειριστήριο του διανοµέα για την πλήρη ακρίβεια
χειρισµών και την αποφυγή διαρροών υδραυλικού ελαίου µέσα στην καµπίνα.
Επιθυµητό είναι για την αύξηση της παραγωγικότητας, ο λεβιές χειρισµού της µπούµας
της τσάπας να διαθέτει εκτός των άλλων και ενσωµατωµένο διακόπτη για την επιλογή
εµπροσθοπορείας και οπισθοπορείας του µηχανήµατος.
11. Τσάπα - Ανωδοµή
Ο µηχανισµός περιστροφής της ανωδοµής, θα τροφοδοτείται κατά προτίµηση µε
ανεξάρτητη υδραυλική αντλία, η οποία θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό
αυτό. Ο µηχανισµός περιστροφής θα είναι αυτολιπαινόµενος και θα ακινητοποιεί την
ανωδοµή υδροστατικά, µέσω πολλαπλών δίσκων. Ο µηχανισµός περιστροφής θα
διαθέτει κατά προτίµηση τρεις θέσεις πέδησης (αυτόµατη – ελεύθερη - µόνιµη) για να
έχει την δυνατότητα ελέγχου της έντασης της ταχύτητας φρεναρίσµατος της περιστροφής
και τρεις θέσεις ταχύτητας της περιστροφής ώστε το µηχάνηµα να προσαρµόζεται στις
εκάστοτε συνθήκες εργασίας.
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Το σύστηµα µπούµα – βραχίονας – κάδος, θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε βαλβίδες
ασφαλείας στην µπούµα και στον βραχίονα εκσκαφής έναντι της πτώσης και θα φέρει
χαλύβδινους πείρους για τους οποίους θα εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λίπανση.
Ο µηχανισµός εκσκαφής επί ποινή αποκλεισµού θα λιπαίνεται από αυτόµατο
γρασαδόρο.
Επί ποινή αποκλεισµού ο εκσκαφέας θα είναι εξοπλισµένος µε ταχυσύνδεσµο για την
εύκολη αλλαγή µεταξύ κάδων διαφορετικών µεγεθών ή κάδου – αρπάγης.
∆ιευκρινίζεται ότι οι εξαρτήσεις του µηχανήµατος (µπούµα - βραχίονας) θα είναι
κατάλληλες για εκσκαφή σε σκληρά εδάφη. Οι ελάχιστες αποδόσεις του εκσκαφέα θα
είναι:
• ∆ύναµη εκσκαφής στη µπουκάλα του κάδου
140 kΝm τουλάχιστον
• ∆ύναµη εκσκαφής στη µπουκάλα του βραχίονα εκσκαφής
100 kNm τουλάχιστον
12. Εξαρτήµατα
Το µηχάνηµα θα συνοδεύεται από τα κάτωθι εξαρτήµατα:
1. Έναν κάδο εκσκαφής γενικής χρήσης µε νύχια, χωρητικότητας τουλάχιστον 1.100 lt
και πλάτους 1.200 mm περίπου.
2. Μία αρπαγή για την συλλογή χύδην υλικών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά αρπάγης:
1. Η αρπάγη θα περιλαµβάνει απαραίτητα µηχανισµό περιστροφής.
2. Χωρητικότητά (κλειστή αρπάγη): 500 lt περίπου.
3. Αριθµός νυχιών αρπάγης: 4, αιχµηρής σχεδίασης στα άκρα.
4. Ανυψωτική ικανότητα: τουλάχιστον 7.000 Kg.
13. ∆ιαστάσεις – Βάρη
Η ακτίνα περιστροφής της ανωδοµής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερη για να
µπορεί το µηχάνηµα να εργάζεται σε περιορισµένους χώρους.
Το βάρος λειτουργίας του µηχανήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 21.000 kg.
14. Λοιπός εξοπλισµός
Το µηχάνηµα πρέπει να παραδοθεί µε τα παρακάτω παρελκόµενα:
β) Σειρά συνήθων εργαλείων, που θα προσδιορίζονται επακριβώς.
γ) Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ., που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία παραδόσεως του
αυτοκινήτου.
δ) Πλήρες µεταλλικό φαρµακείο σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.
δ) Τα απαραίτητα έντυπα - σε δύο σειρές - για την συντήρηση, επισκευή και καλή
λειτουργία, καθώς και βιβλία ανταλλακτικών στην Ελληνική γλώσσα.
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15: Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας – Σήµανση CE
Το µηχάνηµα θα πληροί τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται µε
τον σχεδιασµό και την κατασκευή του, προκειµένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, η προστασία των αγαθών και
του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 57/2010 «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ
και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93» (ΦΕΚ 97 Α/25-06-2010) και θα φέρει τη
σήµανση CE.
Με την παράδοση του µηχανήµατος και προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η παραλαβή
του, ο προµηθευτής θα υποβάλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία φάκελο µε τα στοιχεία που
αποδεικνύουν τη συµµόρφωση του µηχανήµατος µε τις βασικές απαιτήσεις υγείας και
ασφάλειας, σύµφωνα µε το ανωτέρω αναφερόµενο Π.∆. 57/2010.
16. ∆οκιµές
Το µηχάνηµα θα δοκιµαστεί κατά την παραλαβή του για χρονικό διάστηµα 5 ωρών.
17. Εκπαίδευση Προσωπικού
Κατά την διάρκεια των δοκιµών του µηχανήµατος, αντιπρόσωπος του αναδόχου θα
προσέλθει στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Α.Κ. και θα εκπαιδεύσει το προσωπικό της
∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για µια πλήρη εργάσιµη ηµέρα τουλάχιστον.
18. Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας
Η ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) θα εκδώσει για το µηχάνηµα άδεια κυκλοφορίας. Με την
παράδοση του µηχανήµατος και προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η παραλαβή του, ο
ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει φάκελο µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
(έγκριση τύπου κ.λπ., εκτός από παράβολα που καταβάλλονται από τον κύριο του έργου
και τυχόν δηλώσεις του κύριου του έργου) και θα βοηθήσει – όπου απαιτηθεί - τη
∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) στην έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Επίσης, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες, να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση,
ενίσχυση ή τροποποίηση επί του µηχανήµατος, που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο ΚΤΕΟ
ή την Υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του µηχανήµατος.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆Ε∆ΙΣΑ
Α.Ε. (ΟΤΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό 101/18-09-2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)
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