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ΜΕΛΕΤΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  &  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΕΡΓΟ: Προµήθεια και εγκατάσταση υπερκατασκευής απορριµµατοφόρου οχήµατος 

ΦΟΡΕΑΣ: ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  - ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000 € χωρίς Φ.Π.Α. και 49.200 € µε Φ.Π.Α. 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: 

Ίδιοι πόροι 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση υπερκατασκευής απορριµµατοφόρου οχήµατος. Η εν 

λόγω προµήθεια θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς,  κατά την έννοια του άρθρου 20, παρ. 2β 

του Π.∆. 118/2007. Ειδικότερα, αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω είδους: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Υπερκατασκευή απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 m3. 01 
 

H υπερκατασκευή (κιβωτάµαξα) θα είναι οπίσθιας φόρτωσης και προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε εργασίες 

µηχανικής αποκοµιδής αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων και θα τοποθετηθεί σε υπάρχον αυτοκίνητο πλαίσιο 

µάρκας DAF, τύπου FA 55.210B13 µεταξονίου 3600mm χρονολογίας 2001 µε αριθµό πλαισίου 

XLRAE55CE0L227236 πραγ. ισχύος 215 HP. 

Οι τεχνικές απαιτήσεις για την ανωτέρω προµήθεια αναφέρονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Για την 

αξιολόγηση και τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα 

και η άνεση χειρισµού, οι χρόνοι και οι µετρικές αποδόσεις των επιµέρους συστηµάτων, η ευκολία συντήρησης 

και οι τυχόν υφιστάµενες βοηθητικές διατάξεις. 

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λπ., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για 

την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Η υπερκατασκευή θα είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1501-1:1998 και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του και θα διαθέτει υδραυλικό σύστηµα 

ανύψωσης και εκκένωσης µεταλλικών και πλαστικών κάδων τύπου βραχιόνων - χτένας, ισχυρής κατασκευής και 

ασφαλούς λειτουργίας, για κάδους χωρητικότητας από 120 έως 1300 lt, πλαστικούς ή µεταλλικούς (DIN 30700, 

DIN 30740, ΕΝ 840). 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα καθορίσει η 

∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση της κιβωτάµαξας, 

που τυχόν θα απαιτήσει ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 

Ο χρόνος παράδοσης της υπερκατασκευής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 60 ηµερολογιακές ηµέρες, από 

την ηµεροµηνία πιστοποιηµένης παραλαβής του αυτοκινήτου πλαισίου στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.  

Ο προϋπολογισµός είναι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 €) χωρίς το Φ.Π.Α. και σαράντα εννέα χιλιάδες 

διακόσια ευρώ (49.200) € µε Φ.Π.Α. 23%. 

Χανιά, Ιούνιος 2013 

 

Η  Συντάξασα 

 

 

Φλεµετάκη Ε. Μαρία 

Χηµικός Μηχανικός, M.Sc. 

Υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικινδύνων Υλικών 

& θεµάτων Χηµ. Μηχανικού 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ηρακλής Καραµπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τ.Υ. 

∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 



 

3 / 10 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
 

Α/Α Περιγραφή Ποσότητα Τιµή Μονάδας (€) Σύνολο (€) 

1 Υπερκατασκευή απορριµµατοφόρου οχήµατος 

τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3. 

01 40.000 40.000 

 Σύνολο 01  40.000 

 ΦΠΑ 23%   9.200 

 Σύνολο µε ΦΠΑ   49.200 

 

Οι παραπάνω τιµές αποτελούν αποτέλεσµα έρευνας της µελετήτριας στις τρέχουσες τιµές του εµπορίου. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την 

ηµέρα της δηµοπράτησης. 

 

Οι δαπάνες µεταφοράς του αυτοκινήτου πλαισίου στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, καθώς και επιστροφής του 

απορριµµατοφόρου οχήµατος (αυτοκίνητο πλαίσιο µε εγκατεστηµένη την υπερκατασκευή) δεν 

συµπεριλαµβάνονται στον ανωτέρω προϋπολογισµό και βαρύνουν τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), εφόσον οι 

εγκαταστάσεις του αναδόχου βρίσκονται εντός της Ελλάδας. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις του αναδόχου 

βρίσκονται εκτός της Ελλάδας, το κόστος µεταφοράς πέραν της Ελλάδας βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

 

Χανιά, Ιούνιος 2013 

 

Η  Συντάξασα 

 

 

 

Φλεµετάκη Ε. Μαρία 

Χηµικός Μηχανικός, M.Sc. 

Υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικινδύνων Υλικών 

& θεµάτων Χηµ. Μηχανικού 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ηρακλής Καραµπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τ.Υ. 

∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να διαθέτει το προς 

προµήθεια είδος. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός αν 

άλλως ορίζεται, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται 

µε τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση ± 5% της αναφερόµενης τιµής. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η υπερκατασκευή θα είναι καινούργια και θα τοποθετηθεί σε υπάρχον αυτοκίνητο πλαίσιο µάρκας DAF, 

τύπου  FA 55.210B13 µεταξονίου 3600mm χρονολογίας 2001 µε αριθµό πλαισίου XLRAE55CE0L227236 

πραγ. Ισχύος 215 HP και τύπος και αριθµός κινητήρα: CS158M21458160. 

 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

Η κιβωτάµαξα θα είναι µεταλλική από χαλυβδοέλασµα ικανού πάχους υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη 

διάβρωση, χωρητικότητας 12 m3 (κυβικών µέτρων). Στα τµήµατα που δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές και 

γενικότερα µηχανικές καταπονήσεις ο χρησιµοποιούµενος χάλυβας θα είναι αντιτριβικού τύπου µε σκληρότητα  

κατά προτίµηση µεγαλύτερη από 450ΗΒ. 

Για την κατασκευή του σώµατος της κιβωτάµαξας (το τµήµα που δέχεται και περιέχει τα απορρίµµατα) θα 

χρησιµοποιηθούν  κατά προτίµηση χαλυβδοελάσµατα αντιτριβικού τύπου ( τύπου HARDOX 450). 

Tα πλευρικά τοιχώµατα και η οροφή θα είναι κυρτής µορφής χωρίς ενδιάµεσες ενισχύσεις. 

Η τοποθέτηση της υπερκατασκευής πάνω στο πλαίσιο θα γίνει µε εξασφάλιση της κατανοµής των βαρών. 

Η υπερκατασκευή θα βιδωθεί µε ασφάλεια πάνω στο σασσί, στο πίσω µέρος µέσω σηµείων στήριξης  ενώ στο 

µπροστινό µέρος το βίδωµα θα είναι ελαστικό. 

Το άκρο των πλακών προώθησης και συµπίεσης θα φέρει ειδικές ενισχύσεις.  

Η πλάκα απόρριψης θα είναι ενισχυµένη µε αυτοτελή προφίλ χάλυβα για αυξηµένη αντοχή.  

Η χοάνη φόρτωσης θα είναι επίσης κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα τύπου HARDOX 450. Θα έχει 

επαρκή χωρητικότητα για φόρτωση και ογκωδών αντικειµένων (µεγαλύτερη των 1,5 m3).  

Η κιβωτάµαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή και να διαθέτει διάταξη εκκένωσης των στραγγισµάτων και των 

απόνερων πλύσης της κιβωτάµαξας. 

Ο ωφέλιµος όγκος των συµπιεσµένων απορριµµάτων θα είναι τουλάχιστον 12m3.  

Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του αυτοκινήτου µέσω δυναµολήπτη (P.T.O. /power 

take-off) και µέσω ισχυρής υδραυλικής αντλίας διπλού τύπου. 

Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης να αντέχουν σε πιέσεις µεγαλύτερες από 350 bar. 

Η συνολική συµπίεση των απορριµµάτων  πρέπει να είναι η µέγιστη δυνατή, αλλά τουλάχιστον της σχέσης όγκου 

6:1 (συµπιεσµένων προς ασυµπίεστα). 
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Για το σύστηµα συµπίεσης θα υπάρχει µηχανισµός µε διακόπτες δεξιά και αριστερά, ο οποίος θα ακινητοποιεί 

όλο το σύστηµα λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και µηχανισµός απεγκλωβισµού ο οποίος θα 

λειτουργεί από µπουτόν (διακόπτη) στο χειριστήριο. Επίσης η λειτουργία του συστήµατος συµπίεσης θα µπορεί 

να επιλεγεί συνεχής – αυτόµατη µιας φάσης συµπίεσης, τελείως χειροκίνητη – διακοπτόµενη και συγχρονισµένη 

µε το ανυψωτικό σύστηµα των κάδων. 

Όλα τα υδραυλικά έµβολα κίνησης του συστήµατος και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώµατος δεν θα 

πρέπει σε καµία περίπτωση να έρχονται σε επαφή µε τα απορρίµµατα. Τα υδραυλικά έµβολα του µαχαιριού και 

του φορείου θα είναι αντεστραµµένα. 

Tο υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλους µηχανισµούς «ανακουφίσεως» για την 

αποφυγή υπερφορτώσεων της κιβωτάµαξας. 

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα πρέπει να είναι αναλογικού τύπου, έτσι ώστε να είναι 

δυνατός ο εντοπισµός των σφαλµάτων, η µεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος και η 

παρακολούθηση των κινήσεων των εµβόλων. 

Θα είναι επίσης δυνατή η ανίχνευση των υδραυλικών πιέσεων στα διάφορα σηµεία του συστήµατος µέσω 

κατάλληλων διατάξεων.  

Η αντίσταση του ωθητήρα εκκένωσης των απορριµµάτων να είναι ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενη έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται η µέγιστη συµπίεση και απόδοση του συστήµατος ανάλογα µε το τύπο και την φύση των 

απορριµµάτων . 

Η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων  στην είσοδο της κιβωτάµαξας θα  είναι διαµορφωµένη  ώστε να δέχεται 

κάδους τουλάχιστον 1100 L και αφετέρου να προστατεύει τους χειριστές από εκτοξευόµενα θραύσµατα 

απορριµµάτων, γυαλιών κλπ. Επιπλέον, θα είναι διαµορφωµένη ώστε να δέχεται εκφόρτωση των δορυφορικών 

απορριµµατοφόρων 2 - 4,5m3 που διαθέτει η ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) (ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος οπίσθιου 

παραπέτου θύρας από το έδαφος µικρότερο από 1,35 m και εσωτερικό πλάτος οπίσθιας χοάνης φόρτωσης 

περίπου 2,1 m). 

Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα είναι προσαρµοσµένο υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης και εκκένωσης 

µεταλλικών και πλαστικών κάδων τύπου βραχιόνων - χτένας, ισχυρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, για 

κάδους χωρητικότητας από 120 έως 1300 lt, πλαστικούς ή µεταλλικούς (DIN 30700, DIN 30740, ΕΝ 840). Ο 

χειρισµός του συστήµατος θα γίνεται από εξωτερικό σηµείο  του οχήµατος, πίσω δεξιά κατά προτίµηση, όπου θα 

υπάρχει και διακόπτης STOP του µηχανισµού συµπίεσης. Το χρώµα του παραπάνω συστήµατος και του 

ενδιάµεσου πλαισίου θα είναι ίδιο µε της υπόλοιπης υπερκατασκευής. Η ανυψωτική ικανότητα του µηχανισµού 

θα είναι µεγαλύτερη από 800kg, θα φέρει ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης του κάδου και ελαστικά 

προστασίας από τις κρούσεις . 

Η θύρα εκφόρτωσης θα ευρίσκεται στο πίσω µέρος και θα ανοιγοκλείνει υδραυλικά (µε δύο φιάλες) από την 

καµπίνα και απόλυτα στεγανά. Θα υπάρχει όµως και µηχανισµός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής. 

Τα έµβολα θα βρίσκονται σε κατάλληλή θέση έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα µε την τοποθέτηση 

ελαστικού παρεµβύσµατος σε όλη την επιφάνεια µεταξύ σώµατος και πόρτας.   

Το άνοιγµα της θύρας θα µπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού, ενώ το κλείσιµο οπωσδήποτε από πίσω, 

ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίµατος της θύρας. 

Ο χρόνος εκφόρτωσης, επιθυµητό είναι να µη υπερβαίνει τα 2 λεπτά. Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα 

υπάρχει ηχητικό σήµα. 
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Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή θα είναι προσπελάσιµοι. 

Ο φωτισµός θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΟΚ και επιπλέον θα υπάρχουν προβολείς για οδήγηση όπισθεν, 

προβολείς για εργασία πίσω, φώτα για οµίχλη, φώτα ενδεικτικά γύρω-γύρω. 

Επίσης θα υπάρχουν 2 κατάλληλες θέσεις ορθίων για µετακίνηση του προσωπικού συλλογής των 

απορριµµάτων, µε αναδιπλούµενα σκαλιά, φτερά και λασπωτήρες στο όχηµα, ώστε να µην ενοχλείται το 

προσωπικό φόρτωσης.   

Η υδραυλική εγκατάσταση θα αποτελείται από υδραυλική αντλία διπλού τύπου, πού θα έχει την ικανότητα να 

κινεί την πρέσα, να ανοίγει την θύρα, να ανυψώνει και να εκκενώνει τους κάδους, µε το σχετικό ταρακούνηµα. 

Επίσης θα κινεί αντίστροφα το έµβολο εκκένωσης του οχήµατος, χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εµβόλων 

από συγχρονισµένη κίνηση. 

Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν θα υπερβαίνει αυτό του οχήµατος-πλαισίου, το οποίο είναι 2,32 m. 

Τέλος πρέπει να υπάρχει θέση για τοποθέτηση των ελάχιστων απαιτούµενων εργαλείων χειρός (όπως σκούπα, 

φτυάρι) για  τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της περιοχής εκκένωσης του κάδου. 

Χρωµατισµός 

Η βαφή της υπερκατασκευής θα πρέπει να γίνει µε όλες τις σύγχρονες µεθόδους. Πριν τη βαφή θα γίνουν οι 

επεξεργασίες πλυσίµατος, απολίπανσης, στοκαρίσµατος, τριψίµατος, επάλειψης µε αστάρι ακρυλικής 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών και µετά βαφή DUCO µε δύο διασταυρούµενες στρώσεις. 

Η απόχρωση θα ορισθεί από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κατά την υπογραφή της σύµβασης. Οι απαιτούµενες 

επιγραφές θα καθορισθούν οµοίως από τη ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Ασφάλεια 

Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες ειδικές διατάξεις για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας, καθώς και 

εφεδρικά συστήµατα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή 

αυτή. 

Θα φέρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και 

θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική Νοµοθεσία µε το 

Π.∆. 57/2010, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 σχετικά µε την ασφάλεια των µηχανών – σήµανση CE. 

Η υπερκατασκευή θα είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1501-1:1998 και τις 

µετέπειτα τροποποιήσεις του. 

Αναλυτικά η υπερκατασκευή θα διαθέτει: 

• Σύστηµα εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές  του χώρου εργασίας των εργατών, όπως επίσης και 

από την καµπίνα του οδηγού, το οποίο θα απενεργοποιεί το σύστηµα συµπίεσης και για το οποίο θα 

απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. 

• Σύστηµα επικοινωνίας µε ηχητικό σήµα του οδηγού µε τους εργάτες. 

• Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης θα απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το ολικό κλείσιµο 

θα γίνεται µόνο εξωτερικά µε το ταυτόχρονο πάτηµα δύο κοµβίων στο πίσω µέρους του οχήµατος. Όταν η 

θύρα κλείνει τελείως θα ασφαλίζεται µε ειδικό µηχανισµό. 
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• Ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης των ανακλινόµενων σκαλοπατιών µεταφοράς των εργαζοµένων. ∆ιά 

του κυκλώµατος αυτού θα αποτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήµατος πέραν των 30km/h (ή της µέγιστης 

ταχύτητας που ορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία) ενώ θα αποτρέπει την οπισθοπορεία του οχήµατος όταν οι 

εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό, τότε το ηλεκτρονικό παρακολούθησης θα δίνει κατάλληλες εντολές δια των 

οποίων το όχηµα θα σταµατά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώµατος δεν θα είναι εφικτή. Σε 

περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καµπίνας ο οποίος θα απενεργοποιεί την 

ανωτέρω λειτουργία, θα υπάρχει όµως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριµµατοφόρου για 5 

λεπτά. 

• Ευρυγώνια κάµερα, στο πίσω µέρος της χοάνης φόρτωσης και µόνιτορ παρακολούθησης, στο εσωτερικό της 

καµπίνας οδήγησης, για ευχερή παρακολούθηση των εργασιών στο πίσω µέρος του οχήµατος.  

Ο πίνακας των ενδείξεων και µετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονοµικά 

σχεδιασµένα.  

Χανιά, Ιούνιος 2013 

 

Η  Συντάξασα 

 

 

 

Φλεµετάκη Ε. Μαρία 

Χηµικός Μηχανικός, M.Sc. 

Υποδιευθύντρια Μεταφορών Επικινδύνων Υλικών 

& θεµάτων Χηµ. Μηχανικού 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ηρακλής Καραµπατσάκης 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τ.Υ. 

∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Με την τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα: 

 

1. ∆ήλωση του προµηθευτή της υπερκατασκευής για την προµήθεια ανταλλακτικών, τουλάχιστον για 

δέκα (10) χρόνια και σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών από την ζήτησή τους. Επίσης τον τρόπο που 

προτίθεται να αντιµετωπίζει τις ανάγκες συντήρησης (service).  

2. ∆ήλωση του προµηθευτή για την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας που δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη από ένα (1) έτος. 

3. ∆ήλωση του προµηθευτή για τον χρόνο παράδοσης, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 60 

ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία πιστοποιηµένης παραλαβής του αυτοκινήτου πλαισίου 

στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. 

4. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες στην Ελληνική γλώσσα ή επίσηµα µεταφρασµένα (τα prospectus 

γίνονται αποδεκτά και στην αγγλική γλώσσα). 

5. ∆ήλωση συµµόρφωσης του προσφερόµενου οχήµατος σύµφωνα µε το πρότυπο  EN 1501. 

6. Αντίγραφο πιστοποιητικό CE του κατασκευαστή συνοδευµένο από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου 

CE σύµφωνα µε την οδηγία 2006/42/CE (παράρτηµα IX) πρωτοτύπου όµοιο µε το προσφερόµενο 

είδος  από διεθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
(επί ποινή αποκλεισµού) 

Να αναφερθούν και περιγραφούν τα ακόλουθα: 

1. Πάχος της πλάκας απόρριψης. 

2. Πάχος ελάσµατος των πλακών προώθησης. 

3. ∆ιατάξεις ανίχνευσης των υδραυλικών πιέσεων στα διάφορα σηµεία του υδραυλικού συστήµατος.  

4. Χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης σε m3. 

5. Τρόπος ελέγχου και συντήρησης του τηλεσκοπικού εµβόλου της πλάκας εκφόρτωσης  στο µπροστινό 

µέρος. 

6. Στοιχεία αντλίας υδραυλικής µέσω της οποίας θα κινείται η υπερκατασκευή – χειριστήριο.  

7. Τύπος, µέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές, µέγιστη πίεση της υδραυλικής αντλίας.  

8. Μέγιστη πίεση αντοχής (σε bar) των σωληνώσεων και των ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης. 

9. Αναπτυσσόµενες δυνάµεις στην πλάκα συµπίεσης . 

10. ∆ιάταξη µε την οποία θα διενεργείται η ανίχνευση των υδραυλικών πιέσεων στα διάφορα σηµεία του 

συστήµατος. 

11. Θέση των  εµβόλων  (θύρα εκφόρτωσης). 

12. Χρόνος εκφόρτωσης σε min. 

13. Τρόπος ενεργοποίησης της εκφόρτωσης - µηχανισµός αποφυγής τυχαίας ενεργοποίηση της 

εκφόρτωσης. 

14. Υφιστάµενες ειδικές διατάξεις για την ασφάλεια χειρισµού και λειτουργίας. 

15. Εφεδρικά συστήµατα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών. 

16. Χρόνοι κύκλων λειτουργίας (εκκένωση κάδων και κιβωτάµαξας) σε min. 

17. Εξαιρετικές διατάξεις ασφάλειας. 

18. Τύπος συστήµατος συµπίεσης των απορριµµάτων, βαθµός συµπίεσης, ωφέλιµο φορτίο σε 

απορρίµµατα. 

19. Καθαρή χωρητικότητα της υπερκατασκευής για την πλήρωση της µε απορρίµµατα. 

20. Απαιτούµενη ισχύς του κινητήρα για την λειτουργία του συστήµατος συµπίεσης των απορριµµάτων 

στο τελικό στάδιο φόρτωσης της κιβωτάµαξας. 

21. Εξωτερικές διαστάσεις υπερκατασκευής 

22. Βάρος κενής  υπερκατασκευής. 

23. Κατανοµή του βάρους της κιβωτάµαξας κατ’ άξονα. 

24. Πάχος λαµαρίνας στα διάφορα σηµεία της υπερκατασκευής και ποιότητα αυτής. 

25. Tύπος και πάχος υλικού εξωτερικής επικάλυψης υπερκατασκευής. 
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26. Μέγιστη πίεση υδραυλικού συστήµατος συµπίεσης όταν υπάρχει τέτοιο. 

27. Τρόπος ασφάλισης της ανοικτής οπίσθιας θύρας. 

28. Προβλέπεται ασφάλεια διακοπής της ελεύθερης εκροής ελαίου σε περίπτωση διαρροής ενός σηµείου 

του υδραυλικού κυκλώµατος και ποια είναι αυτή. 

29. Το ύψος του οπίσθιου παραπέτου θύρας από το έδαφος και το εσωτερικό πλάτος της χοάνης 

φόρτωσης. 

 


