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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
ΟΜΑΔΑ Α 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» έχει ως 
αντικείμενο την προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού (ειδών ή μηχανημάτων ,που κατατάσσεται σε 
δύο διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ: 
   

ΤΜΗΜΑ 1 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 
          -   Ένας (1) Εξοπλισμός Κομποστοποίησης που αποτελείται από: 

o Ένα (1) Μηχάνημα πλήρωσης σάκων 

o Δεκατρείς (13) Σάκοι 

o Δεκατρείς (13) Διάτρητοι σωλήνες αερισμού 

o Ένα (1) Τηλεχειριστήριο 

o Τριάντα εννέα (39) Ανιχνευτές θερμοκρασίας 

o Πέντε (5) Φυσητήρες 

o Εκατόν ογδόντα δύο (182) Βαλβίδες σάκων αερισμού 

 Ένα (1) Τεμαχιστή αποβλήτων πρασίνου 

 Ένα (1) Περιστροφικό κόσκινο ραφιναρίας 

 Ένα (1) Αναμίκτη 

 Ένα (1) Φορτωτή καδοφόρο 

ΤΜΗΜΑ 2 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 
 Σαράντα επτά (47) Τροχήλατοι κάδοι 770 lt 

 Εκατόν πενήντα έξι χιλιάδες (156.000) βιοαποδομήσιμες  σακούλες 

 Χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) Κάδοι κουζίνας 10 lt 

 Εβδομήντα (70) Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου 
Κυθήρων του Νομού Αττικής. Θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής (όχι 
πέραν του έτους).  
 

ΟΜΑΔΑ Β : 
 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» έχει 
ως αντικείμενο την προμήθεια του κάτωθι  εξοπλισμού (ειδών ή μηχανημάτων)  
ΤΜΗΜΑ 1 : Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσσας 10 m3 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ANA ΟΜΑΔΑ 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΤΜΗΜΑ 2 : Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσσας 16 m3 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου 
Κυθήρων του Νομού Αττικής. Θα είναι τελείως καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής (όχι 
πέραν του έτους).  
 

ΟΜΑΔΑ Γ 
 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» έχει ως 
αντικείμενο την προμήθεια :  

 Ένος (1) οχήματος  συμπίεσης και προώθησης απορριμμάτων 

που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Κυθήρων 
του Νομού Αττικής. Θα είναι τελείως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν 
του έτους).  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
  Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της  
Αναθέτουσας Αρχής (σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους 
κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους 
Διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες) για τον σχεδιασμό και την σύνταξη των προσφορών τους. 
  Επισημαίνεται ότι όπου στις τεχνικές προδιαγραφές  γίνεται μνεία σε συγκεκριμένης κατασκευής ή 
προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής, εμπορικού σήματος, ή συγκεκριμένης καταγωγής ή 
παραγωγής εξοπλισμό γίνεται δεκτός και ισοδύναμος. 
 Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, ο απαραίτητος εξοπλισμός των μηχανημάτων, οι απαιτήσεις 
της Αναθέτουσας Αρχής και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι οι Διαγωνιζόμενοι είναι οι 
ακόλουθες ανά ΟΜΑΔΑ και ΤΜΗΜΑ κάθε ΟΜΑΔΑΣ. 

 
ΟΜΑΔΑ Α 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και όπου χρησιμοποιούνται οι όροι 
«υποχρεωτικά», «με ποινή αποκλεισμού», «τουλάχιστον» θεωρούνται απαράβατοι και οποιαδήποτε 
απόκλιση καθιστά απορριπτέα την προσφορά.  
 Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 10% της 
αναφερόμενης τιμής. Η ΟΜΑΔΑ Α χωρίζεται σε δύο ΤΜΗΜΑΤΑ: 
 

ΤΜΗΜΑ 1 :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

1.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
1.1.ΓΕΝΙΚΑ 
 Το σύστημα κομποστοποίησης  θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου 
οίκου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων. Θα πρέπει να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και 
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε ότι αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία των 
εργαζομένων (Π.Δ. 18/96, Π.Δ. 93/44 ΕΟΚ, 93/68 ΕΟΚ – σήμανση EU). Θα έχει κατασκευαστεί 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος όπως εκπομπές ρύπων, θόρυβος, κ.λπ. Ο προσφέρων 
οφείλει να γνωρίζει ότι οι αναλαμβανόμενες από αυτόν δεσμεύσεις για τις αποδόσεις και την 
αποτελεσματική αυτοπροστασία της μονάδας αναφέρονται στις συνθήκες απασχόλησης του σε 
ανοικτούς χώρους επεξεργασίας απορριμμάτων. 
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Το σύστημα θα είναι κινητό, με δυνατότητα μελλοντικής μεταφοράς σε διαφορετική τοποθεσία κατ’ 
επιλογή του φορέα. Επίσης, θα είναι κατάλληλο για εργασία κάτω από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα 
ρυπασμένης ατμόσφαιρας και σε ακραίες θερμοκρασίες. 
 
Το προσφερόμενο σύστημα κομποστοποίησης, θα περιλαμβάνει τον ακόλουθο επιμέρους εξοπλισμό: 
 
1.Κλειστό σύστημα σωρών (κλειστοί αεριζόμενοι πλαστικοί σάκοι LDPE – perforated bag windrows) 
2.Ανεμιστήρες 

3.Δίκτυο σωληνώσεων αερισμού 

4.Εξοπλισμός μέτρησης θερμοκρασίας 

Στόχος της βιολογικής επεξεργασίας είναι η παραγωγή ενός σταθεροποιημένου και εξυγιασμένου 
υλικού, το οποίο δεν φέρει οσμές.  
Η μείωση του βάρους των απορριμμάτων από την επεξεργασία εντός του συστήματος εκτιμάται ότι θα 
είναι μεγαλύτερη από 30%. Το σταθεροποιημένο και εξυγιασμένο υλικό θα έχει  δείκτη αναπνοής DRI 
≤ 1.000 mgO2 / kgVSxh. 
 
1.2. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
Η ποσότητα βάσει της οποίας θα διαστασιολογηθεί από τους προμηθευτές το σύστημα 
κομποστοποίησης είναι 720 tn/year και για λειτουργίας 260 ημέρες ανά έτος. 
 
Για την εκτέλεση των απαιτούμενων υπολογισμών , η υγρασία των εισερχόμενων αποβλήτων 
θεωρείται ίση με 58,9% και η πυκνότητα του υλικού ίση με 0,40 tn/m3. 
Ο χρόνος παραμονής της απορριμματικής μάζας στο σύστημα θα είναι τουλάχιστον 12 – 14 
εβδομάδες. 
 
1.3. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

 Κλειστοί αεριζόμενοι πλαστικοί σάκοι LDPE 

Η επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται σε σωρούς εντός 
κλειστών αεριζόμενων πλαστικών σάκων LDPE, οι οποίοι θα φέρουν βαλβίδες εξαερισμού και οι 
οποίοι θα έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την απομόνωση των σωρών οργανικού υλικού. 
Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η ελαχιστοποίηση των παραγόμενων οσμών και στραγγισμάτων και την 
προστασία του απορριμματικού όγκου από τις καιρικές συνθήκες. Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι 
τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιείται η απαιτούμενη έκταση. 

 Αερισμός  

Η αποδόμηση του οργανικού υλικού των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται μέσω εξαναγκασμένης 
επαφής της απορριμματικής μάζας με ρεύμα αέρα. Ο αέρας θα εμφυσείται προς της μάζας του υλικού. 
Ο αερισμός θα γίνεται μέσω ενός διάτρητου πλαστικού σωλήνα, ο οποίος εισάγεται σταδιακά στο 
σάκο, παράλληλα με την τροφοδότηση του υλικού. Ο σωλήνας συνδέεται με εμβολοφόρο ή λοβοειδή 
φυσητήρα και ο περιοδικός αερισμός του υλικού ξεκινάει από τα αρχικά στάδια της τροφοδοσίας του. 
Η παροχή και η πίεση του αερισμού ρυθμίζεται ανάλογα με το μέγεθος του σχηματιζόμενου σειραδιού. 
Οι φυσητήρες θα φέρουν χρονοδιακόπτη για τη ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας τους. 
Ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 12 – 14 εβδομάδες, προκειμένου 
να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα επεξεργασίας. Κατά το χρόνο αυτό, η θερμοκρασία 
στον κύριο όγκο απορριμμάτων θα πρέπει να αυξάνεται τουλάχιστον ως τους 55οC και να διατηρείται 
στη θερμοκρασία αυτή για τουλάχιστον 7 ημέρες, ώστε να εξασφαλίζεται η εξουδετέρωση των 
παθογόνων μικροοργανισμών και η υγειονοποίηση της απορριμματικής μάζας. 
Η μεταφορά και διάχυση του αέρα στον απορριμματικό όγκο γίνεται με αγωγούς σκληρής υψηλής 
πυκνότητας (HDPE) κατά ΕΝ 12201-2, αντοχής 6 atm. κατάλληλης διαμέτρου για την διοχέτευση της 
παροχής αέρα που απαιτείται για την αποτελεσματική αποδόμηση του οργανικού υλικού. Στο 
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έμπροσθεν μέρος τους από το φυσητήρα μέχρι το σάκο, θα είναι τυφλοί, ενώ το μέρος όπου θα 
βρίσκεται εντός του σάκου θα είναι διάτρητο για τη διάχυση του αέρα στην απορριμματική μάζα. 
Πρέπει να τεκμηριώνεται η δυνατότητα των αγωγών και του ανεμιστήρα να καλύψουν την 
απαιτούμενη παροχή αερισμού έκαστου σωρού. 

 Σύστημα πλήρωσης σάκων 

Στο σύστημα αυτό, το προς κομποστοποίηση υλικό τοποθετείται με φορτωτή σε ειδικό σύστημα 
τροφοδοσίας, το οποίο θα μπορεί να συνδέεται με τον κλειστό σάκο από πολυαιθυλένιο χαμηλής 
πυκνότητας (LDPE). Το σύστημα αυτό θα είναι κινητό και πρέπει να είναι ρυμουλκούμενο ή/και 
ημιρυμουλκούμενο. 
Θα φέρει χοάνη τροφοδοσίας σε ικανό ύψος για να τροφοδοτείται από ελαστιχοφόρο φορτωτή, όγκου 
τουλάχιστον 3,5 m3. Η δυναμικότητα λειτουργίας του θα είναι 50 – 100 tn/hr. κάτω από τη χοάνη 
τροφοδοσίας θα φέρει από τη μία πλευρά κατάλληλη πλάκα ώθησης για την πλήρωση των σάκων, 
ενώ η άλλη πλευρά θα είναι ελεύθερη και στην οποία θα στερεώνεται ο σάκος για την πλήρωση του. 
Τέλος θα φέρει και κατάλληλο μηχανισμό (καρούλι) για την εισαγωγή των σωλήνων αερισμού 
παράλληλα με την πλήρωση του υλικού. Η αρχή του σωλήνα (τμήματος εκτός του σάκου) πρέπει 
αργότερα να συνδεθεί με το φυσητήρα. 

 Σύστημα ελέγχου 

Η διεργασία επί ποινή αποκλεισμού θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται συνεχώς και πλήρως από 
κατάλληλο λογισμικό Η/Υ, που θα συλλέγει αντίστοιχα σήματα από τους αισθητήρες. Βασική 
ρυθμιστική παράμετρος στη διεργασία θα είναι η παροχή αέρα, ενώ η ρύθμιση θα γίνεται με μέτρηση 
κυρίως της θερμοκρασίας και της περιεκτικότητας σε οξυγόνο της απορριμματικής μάζας. Οι 
μετρούμενες τιμές θα συλλέγονται στον Η/Υ ώστε να βαθμονομούνται κατάλληλα οι ρυθμιστικοί 
παράμετροι της διεργασίας στη βέλτιστη τιμή. Οι επιλογές διοχέτευσης αέρα θα είναι 
αυτοματοποιημένες με τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη του φυσητήρα. Οι αισθητήρες που θα 
προσφέρονται ανά σωρό θα είναι τουλάχιστον: 

 θερμοκρασίας 

 περιεκτικότητας σε οξυγόνο 

 
2. ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
2.1.ΓΕΝΙΚΑ 
Ο προς προμήθεια θρυμματιστής κλαδιών θα χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό κλαδιών, φυτικών 
υπολειμμάτων κ.λπ., με σκοπό το τεμαχισμένο υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διογκωτικό 
υλικό για την παραγωγή κόμποστ. 
Ο θρυμματιστής θα είναι καινούριος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους) 
και θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 
 
1. Σύστημα τροφοδοσίας 
2. Μονάδα τεμαχισμού 

3. Μονάδα κίνησης / δεξαμενή καυσίμου 

4. Σύστημα μεταφοράς 

5. Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας 

6.Μεταφορική ταινία για την έξοδο του τεμαχισμένου υλικού, με ενσωματωμένο μαγνήτη για την 
απομάκρυνση των σιδηρούχων μετάλλων 

Ο θρυμματιστής θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως 
απόβλητα κήπων, κορμοί διαμέτρου περίπου 15 cm, φλοιοί δένδρων, παλέτες και άλλα οργανικά 
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απόβλητα. Η δυναμικότητα επεξεργασίας του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 m3/hr για τα 
παραπάνω υλικά. 
 
2.2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 Σύστημα τροφοδοσίας 

Ο θρυμματιστής θα διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας και ταινία τροφοδοσίας της μονάδας τεμαχισμού, 
επαρκών διαστάσεων για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της μονάδας τεμαχισμού. 

 Μονάδα τεμαχισμού 

Ο θρυμματιστής θα πρέπει να διαθέτει άνοιγμα ελάχιστης επιφάνειας 0,90 m2 για την τροφοδοσία της 
μονάδας τεμαχισμού. 
Η μονάδα τεμαχισμού θα αποτελείται από κύλινδρο (ρότορα) κατάλληλης διαμέτρου οδηγούμενο από 
ιμάντα κίνησης, πάνω στον οποίο θα βρίσκονται προσαρτημένα τα μαχαίρια κοπής. 
Η μονάδα τεμαχισμού θα πρέπει να διαθέτει σύστημα που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του 
τυμπάνου και την εύκολη και ασφαλή συντήρηση του. 
Το μήκος των τεμαχισμένων υλικών θα είναι από 15 ως 75 mm. 

 Κινητήρας  

Ο θρυμματιστής και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός θα παίρνει κίνηση από κινητήρα εσωτερικής 
καύσης diesel, επαρκούς ισχύος. Θα περιλαμβάνει δεξαμενή καυσίμου κατάλληλης χωρητικότητας για 
την τροφοδοσία του κινητήρα. 

 Σύστημα μεταφοράς 

Ο θρυμματιστής θα εδράζεται σε τροχήλατο πλαίσιο βαριάς κατασκευής. Το σύστημα μεταφοράς 
(trailer) θα πρέπει να πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. 
 
Το σύστημα μεταφοράς (trailer) θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη ρυμούλκηση του μέσω 
κοτσαδόρου από φορτηγό όχημα. Θα φέρει ελαστικά κατάλληλα για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται και όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες ελληνικές διατάξεις παρελκόμενα (φώτα, 
φρεάν, κ.λπ.) για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία. 

 Μονάδα χειρισμού και ελέγχου 

Ο θρυμματιστής θα περιλαμβάνει πίνακα χειρισμού και διατάξεις ελέγχου έναντι υπερφόρτωσης και 
υπέρβασης του επιτρεπόμενου ύψους τροφοδοσίας. Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνει ασύρματο 
σύστημα τηλεχειρισμού. 

 Λοιπός εξοπλισμός 

Ο θρυμματιστής επιθυμητό είναι να διαθέτει κεντρικό σύστημα λίπανσης. 
Το μηχάνημα πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα: 

- Φώτα εργασίας 

- Ένα εφεδρικό τροχό με ζάντα και ελαστικό (για το σύστημα μεταφοράς) 

- Σειρά εργαλείων 

 
 
 
 
2.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
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Ο θρυμματιστής και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος 
και να φέρει το σήμα CE. 
Επίσης ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για 
πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή 
απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, 
ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζόμενους. 
 
3. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΡΑΦΙΝΑΡΙΑΣ 
 
3.1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το περιστροφικό κόσκινο απαιτείται να παράγει δύο (2) ρεύματα επεξεργασμένων αποβλήτων,. Το 
πρώτο ρεύμα απαιτείται να έχει διάμετρο μικρότερη των 15 mm και το δεύτερο ρεύμα απαιτείται να 
έχει διάμετρο μεγαλύτερη των 15 mm. Η εξαγωγή των δύο ρευμάτων θα γίνεται σε διαφορετικές 
πλευρές του προκειμένου να μην υπάρχει ανάμιξη των επεξεργασμένων ρευμάτων. Το μηχάνημα 
διαθέτει κατάλληλο μήκος και διάμετρο για να μπορεί να δεχθεί παροχή τουλάχιστον 30 m3/hr. 
Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούριο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, 
αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Πλαίσιο  

Θα εδράζεται σε κατάλληλο τροχήλατο πλαίσιο, ισχυρής και ανθεκτικής κατασκευής με κατάλληλη 
ανθεκτική επιφανειακή βαφή έναντι διάβρωσης, με δυνατότητα κίνησης έως 80 km/hr. Θα φέρει επίσης 
κατάλληλο σύστημα πέδησης με αερόφρενα και ABS, πλήρες σύστημα φωτισμού, ενώ στο εμπρόσθιο 
μέρος θα φέρει κατάλληλη διάταξη στήριξης ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος, η οποία θα χρησιμοποιείται για 
την εύκολη και γρήγορη σύνδεση – αποσύνδεση του μηχανήματος καθώς και την ασφαλή στήριξη του 
όταν αποδεσμεύεται από το όχημα έλξης. 

 Κινητήρας 

Για τη μετάδοση κίνησης στα διάφορα επιμέρους συστήματα, το μηχάνημα θα πρέπει να φέρει 
κατάλληλο κινητήρα diesel ισχύος μεγαλύτερης των 23 kW, ο οποίος θα τροφοδοτείται από κατάλληλη 
δεξαμενή, ικανής χωρητικότητας έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλη αυτονομία λειτουργίας. Ο κινητήρας θα 
είναι τοποθετημένος σε κατάλληλα προστατευμένη θέση στο πλάι του μηχανήματος και για λόγους 
ευκολίας συντήρησης – επισκευών, θα πρέπει κατά προτίμηση να υπάρχει δυνατότητα να εξέρχεται 
του μηχανήματος με τρόπο απλό και γρήγορο. 
Η συντήρηση της μονάδας κίνησης καθώς και των διαφόρων άλλων επιμέρους μερών του 
μηχανήματος θα πρέπει να είναι απλή, γρήγορη και εύκολη με την βοήθεια κατάλληλων μεγάλων 
πλευρικών θυρών πρόσβασης στα διάφορα σημεία του μηχανήματος. 
 

 Χοάνη φόρτωση 

Η φόρτωση του μηχανήματος με υλικό προς επεξεργασία θα γίνεται μέσω κατάλληλης χοάνης 
τροφοδοσίας. Η χοάνη θα έχει κατάλληλες διαστάσεις αλλά και ύψος τροφοδοσίας, έτσι ώστε να 
(τρόπος φόρτωσης π.χ. πραγματοποιείται η φόρτωση από μεσαίο φορτωτή). 
Εσωτερικά της χοάνης και στο δάπεδο αυτής θα βρίσκεται τοποθετημένη κατάλληλη μεταφορική 
ταινία, μέσω της οποίας θα μεταφέρεται το υλικό προς το περιστρεφόμενο τύμπανο. Επίσης θα 
υπάρχει κατάλληλη διάταξη που θα παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης της ποσότητας από το 
τροφοδοτούμενο υλικό που οδηγείται προς το τύμπανο. 

 Τύμπανο  

Το μηχάνημα θα φέρει τύμπανο κατασκευασμένο από κατάλληλο διάτρητο υλικό και θα φέρει οπές 
κατάλληλης διαμέτρου για τον διαχωρισμό των εισερχομένων υλικών σε δύο ρεύματα, ένα μεγαλύτερο 
των 15 mm και ένα μικρότερο των 15 mm, ενώ εσωτερικά αυτού θα υπάρχουν τοποθετημένα 
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ελάσματα σπειροειδούς μορφής μέσω των οποίων το υλικό θα διέρχεται κατά τον διαμήκη άξονα προς 
επεξεργασία. Το τύμπανο θα έχει πάχος λαμαρίνας τουλάχιστον 8 mmστα διάφορα σημεία του, 
κατάλληλο μήκος και διάμετρο. Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια επεξεργασίας θα είναι η μεγαλύτερη 
δυνατή. Επιπλέον, το μηχάνημα θα έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης διαφόρων ειδών και μορφών 
τυμπάνων. Με διαφορετική διάμετρο και σχήμα οπών και πάχος λαμαρίνας ανάλογα με το είδος του 
υλικού προς επεξεργασία. 
 
Το τύμπανο θα κινείται από τον κινητήρα με τη βοήθεια οδοντωτού γραναζιού που θα εμπλέκεται 
αυτόματα με τον κινητήρα του μηχανήματος μεταφέροντας έτσι την κίνηση με τη βοήθεια στιβαρής 
μεταλλικής αλυσίδας. Για λόγους ευκολίας συντήρησης – επισκευών καθώς και για την γρήγορη 
εναλλαγή του τυμπάνου, η αλυσίδα αυτή κατά προτίμηση θα είναι ενσωματωμένη στο τύμπανο. 
 
Η απόδοση επεξεργασίας του υπό προμήθεια μηχανήματος εξαρτάται από το ειδικό βάρος του υλικού 
που φορτώνεται, το είδος του καθώς και από την διάμετρο του πλέγματος. Σε κάθε περίπτωση η 
απόδοση του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 60 m3/hr. 
 
Για τον καθαρισμό του τυμπάνου θα φέρει κατάλληλο σύστημα καθαρισμού, αποτελούμενο από 
στρογγυλή βούρτσα ελεύθερης περιστροφής κατάλληλης διαμέτρου, τοποθετημένης πάνω από το 
περιστρεφόμενο τύμπανο, η οποία θα επιτυγχάνει τον καθαρισμό του τυμπάνου ανεξάρτητα από τη 
φθορά της βούρτσας. 

 Σύστημα απόρριψης επεξεργασθέντος υλικού 

Στο κάτω μέρος του τυμπάνου θα υπάρχει τοποθετημένη ελαστική μεταφορική ταινία με κατάλληλο 
μήκος, η οποία θα παραλαμβάνει κοσκινισμένο υλικό που έχει περάσει μέσα από τις οπές που έχουν 
επιλεγεί και θα το οδηγεί προς την πλευρική ταινία απόρριψης. 
 
Η απόρριψη του κοσκινισμένου υλικού θα γίνεται μέσω κατάλληλης ελαστικής μεταφορικής ταινίας, 
τοποθετημένης στο πλάι του μηχανήματος. Η μεταφορική αυτή ταινία θα έχει επίσης κατάλληλο μήκος 
και πλάτος, ενώ η απόρριψη του υλικού θα μπορεί να γίνεται σε ύψος τουλάχιστον 2 m. 
Για την απόρριψη του χονδρόκοκκου υλικού θα υπάρχει μια ακόμη κατάλληλη ελαστική μεταφορική 
ταινία, τοποθετημένη στο πίσω μέρος του μηχανήματος, ακριβώς πίσω από το τύμπανο. Και αυτή η 
μεταφορική ταινία θα έχει επίσης κατάλληλο μήκος και πλάτος, ενώ η απόρριψη του υλικού θα μπορεί 
να γίνεται επίσης σε ύψος τουλάχιστον 2 m. 
Όλες οι μεταφορικές ταινίες θα είναι εξοπλισμένες με κατάλληλη διάταξη για την εύκολη και γρήγορη 
μεταφορά και απόρριψη του υλικού, θα έχουν την δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας περιστροφής 
τους, ενώ θα διαθέτουν κατάλληλο σύστημα για την ανάπτυξη τους σε θέση εργασίας καθώς και την 
επαναφορά τους σε κλειστή θέση, όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται. 

 Συντήρηση 

Για μεγαλύτερη ευκολία κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, το υπό προμήθεια μηχάνημα 
θα διαθέτει πλευρικές θύρες, τόσο στο χώρο του κινητήρα όσο και στο χώρο των υπόλοιπων 
συστημάτων, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε αυτό εύκολα και γρήγορα. 

 Βαφή εξοπλισμού 

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες του υπό προμήθεια μηχανήματος θα πρέπει να έχουν υποστεί όλες τις 
απαραίτητες επεξεργασίες και προστατεύονται από την διάβρωση από άριστης ποιότητας 
αντισκωριακές επιστρώσεις και χρώμα DUCO του πιστολιού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. 
 
 
 
 
4.ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ 
 
4.1.ΓΕΝΙΚΑ 
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Ο προς προμήθεια αναμίκτης θα χρησιμοποιείται για την ανάμιξη του οργανικού κλάσματος με το 
διογκωτικό υλικό προκειμένου το μείγμα να έχει τα βέλτιστα χαρακτηριστικά για την διεργασία της 
κομποστοποίησης. 
Ο αναμίκτης θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους).Ο 
αναμίκτης θα είναι κατάλληλος για την ανάμιξη οργανικών αποβλήτων και φυτικών υλικών, όπως 
θρυμματισμένα κλαδεύματα. 
Η δυναμικότητα επεξεργασία του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 m3/hr για τα παραπάνω υλικά. 
 
 
4.2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο αναμίκτης θα αναμιγνύει ικανοποιητικά πρώτες ύλες, δηλαδή με τρόπο που το προϊόν που θα 
εξέρχεται θα είναι ομοιόμορφο και θα τις εξάγει με διάταξη εξαγωγής σε μεταφορική ταινία. Η 
λειτουργία του θα είναι τέτοια που να μην παραμένουν ουσιαστικά υπολείμματα στον αναμίκτη μετά 
την εξαγωγή των υλικών. 
Θα είναι κινητός, κατασκευασμένος από χάλυβα St 37 ή άλλο καλύτερης ποιότητας και θα έχει 
χωρητικότητα τουλάχιστον 6.000 λίτρα. Θα έχει δύο άξονες ανάμιξης με βραχίονες ανάμιξης από 
χυτοσίδηρο, βιδωμένους στους άξονες και πτερύγια ανάμιξης από χυτοσίδηρο. Οι άξονες θα κινούνται 
από τους κινητήρες με επικυκλοειδή σασμάν ανάμιξης με αποδοτικότητα τουλάχιστον 94%. 
Η δεξαμενή ανάμιξης θα είναι καλυμμένη εσωτερικά από βιδωμένη λαμαρίνα με hardox 400 brinnellή 
καλύτερο. 
Η είσοδος των υλικών θα ανοίγει και θα κλείνει με τη βοήθεια υδραυλικού μοτέρ, ενώ η θυρίδα 
εξαγωγής θα λειτουργεί με υδραυλικό κύλινδρο ελεγχόμενο από μονάδα λαδιού, ενώ θα διαθέτει και 
χειροκίνητη τρόμπα έκτακτης ανάγκης. 
Τα μεταλλικά μέρη του αναμίκτη θα είναι βαμμένα σύμφωνα με το ISOBSEN 12944 για κατηγορία 
διάβρωσης C5I. Το πρώτο χέρι θα είναι μια στρώση με εποξειδικό αστάρι ψευδαργύρου μέχρι πάχους 
βαφής75 μm, στη συνέχεια θα γίνουν δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή φραγμού έργου μέχρι πάχους 
βαφής 175 μm και μια τελική στρώση πολυουρεθανικού χρώματος, του οποίου το RALθα είναι της 
επιλογής της Υπηρεσίας. Όλες οι μεταλλικές δοκοί πριν βαφούν θα έχουν υποστεί αμμοβολή για τον 
καθαρισμό της επιφάνειας τους από οξείδια και λάδια για την καλύτερη πρόσφυση της βαφής. 
5.ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΑΔΟΦΟΡΟΣ 
 
5.1.ΓΕΝΙΚΑ 
Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου 
οίκου, εκ των πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων.  
Ο προσφέρων οφείλει να γνωρίζει ότι οι αναλαμβανόμενες από αυτόν δεσμεύσεις για τις αποδόσεις 
και την αποτελεσματική αυτοπροστασία του μηχανήματος αναφέρονται στις συνθήκες απασχόλησης 
του σε ανοικτούς χώρους επεξεργασίας απορριμμάτων. Επομένως ο ελαστιχοφόρος φορτωτής θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένος ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του. 
Θα πρέπει να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε ότι αφορά την πρόληψη 
των ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων (Π.Δ. 18/96, Π.Δ. 93/44 ΕΟΚ, 93/68 ΕΟΚ – 
σήμανση EU). Θα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει 
ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος όπως εκπομπές ρύπων, 
θόρυβος, κ.λπ. (1999/96/ΕΚ). 
Ακόμα το μηχάνημα θα είναι κατάλληλο για εργασίες φόρτωσης μπαζών κ.λπ. και θα φέρει όλο τον 
βασικό του εξοπλισμό, άσχετα αν ζητείται ή όχι από αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
 
 
5.2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Σύστημα φόρτωσης 

Στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος θα έχει τοποθετηθεί εξάρτηση φορτωτή υδραυλικής 
λειτουργίας, υψηλών απαιτήσεων και θα αποτελείται από δύο βραχίονες, τον κάδο φόρτωσης και τους 
υδραυλικούς κυλίνδρους λειτουργίας. 
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Ο κάδος θα είναι απαραίτητα γενικής χρήσης, πολλαπλών χρήσεων (σπαστός) και η χωρητικότητα 
του θα είναι τουλάχιστον 1.300 λίτρων. 
Το ύψος φόρτωσης μετρούμενο από τον πείρο άρθρωσης του κάδου, θα είναι τουλάχιστον 3.500 mm. 
Θα δοθούν οι δυνατές γωνίες ανατροπής κάδου στο μέγιστο ύψος. 
Το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με το κατάλληλο κύκλωμα για μελλοντική σύνδεση και λειτουργία 
εξαρτήσεων φορτωτή, όπως σκούπας, αρπάγης, κ.λπ. 

 Κινητήρας 

Το μηχάνημα θα είναι εξοπλισμένο με 4-κύλινδρο πετρελαιοκινητήρα, άμεσου εγχύσεως, υδρόψυκτο ή 
αερόψυκτο. Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες για την εκπομπή καυσαερίων 
και το θόρυβο. 
Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί επίσημο διάγραμμα του κατασκευαστή του κινητήρα 
με τις καμπύλες ισχύος και ροπής στρέψεως του κινητήρα συναρτήσει των στροφών του. 
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα κινητήρες υψηλής τεχνολογίας, με το μεγαλύτερο δυνατό κυλινδρισμό, μεγάλη 
ιπποδύναμη και μεγάλη ροπή στρέψεως, ενώ ο αριθμός των στροφών θα είναι ο χαμηλότερος 
δυνατός ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή καταπόνηση του κινηρτήρα, η μεγάλη διάρκεια 
ζωής και η αθόρυβη λειτουργία. 
Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου. 
 

 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται είτε μέσω υδραυλικού συστήματος με αντλία και υδραυλικό 
κινητήρα είτε μέσω υδραυλικού μετατροπέα ροπής και αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων. 
Η μέγιστη ταχύτητα πορείας θα πρέπει να φθάνει τα 35 km/hrτουλάχιστον. 
Η κίνηση θα μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς. Τα διαφορικά του μηχανήματος θα είναι τύπου 
περιορισμένης ολισθήσεως, τα οποία σε περίπτωση ολισθηρού εδάφους μεταφέρουν αυτόματα 
περισσότερη ροπή στον τροχό που δεν γλιστράει. 

 Σύστημα διεύθυνσης 

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι πλήρως υδραυλικό και η ακτίνα στροφής του μηχανήματος θα πρέπει 
να είναι η ελάχιστη δυνατή. Για λόγους ασφαλείας θα είναι δυνατή η οδήγηση του μηχανήματος και με 
τον κινητήρα εκτός λειτουργίας. 
Το κεντρικό σημείο άρθρωσης θα έχει και δυνατότητα ταλάντωσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
ομαλότερη κίνηση του μηχανήματος σε ανώμαλα εδάφη. 

 Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα ικανοποιεί όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. Θα είναι απαραίτητα 
διπλού κυκλώματος το οποίο θα επενεργεί και στους τέσσερις τροχούς. 
Το φρένο στάθμευσης θα είναι μηχανικό και θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν σταματάει η λειτουργία 
του κινητήρα. 

 Σύστημα κύλισης 

Το μηχάνημα θα φέρει ελαστικά τύπου φορτωτή, χωματουργικών εργασιών σε όλους τους τροχούς. 
Τα ελαστικά του μηχανήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα ενισχυμένα με υψηλή αντοχή σε 
διατρήσεις και αιχμηρά αντικείμενα. 

 Υδραυλικό σύστημα  

Το υδραυλικό σύστημα του φορτωτή θα ελέγχεται ηλεκτρονικά. 
 Θάλαμος οδηγού 

Ο θάλαμος οδήγησης θα είναι μεταλλικός, τελείως κλειστός, βαρέως τύπου. Επιθυμητό είναι όλο το 
συγκρότημα του θαλάμου να στηρίζεται επί του μηχανήματος με σύστημα ελαστικής ανάρτησης 
(υδραυλικά αμορτισέρ), ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί από τη λειτουργία του μηχανήματος και 
να μην φθάνουν στο χειριστή. 
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Θα διαθέτει υαλοπίνακες ασφαλείας μεγάλων διαστάσεων για τη μέγιστη δυνατή ορατότητα. Επίσης, 
θα είναι εξοπλισμένος με σύστημα κλιματισμού, θέρμανσης και αερισμού υψηλής απόδοσης με φίλτρο 
καθαρισμού αέρα. Πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μια πλήρως ανοιγόμενη πόρτα και ένα πλήρως 
ανιγόμενο παράθυρο, σύστημα ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.  

 Ηλεκτροφωτισμός – Όργανα ελέγχου 

Το μηχάνημα θα φέρει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων κατά ΚΟΚ: δύο προβολείς μπροστά και δύο 
πίσω, φλας, στοπ, περιστρεφόμενο φάρο οροφής και σύστημα αυτόματης κόρνας / βομβητή 
οπισθοπορείας. 
Ο φορτωτής θα είναι εξοπλισμένος με ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου των βασικών λειτουργιών του 
μηχανήματος και προειδοποίησης βλαβών, το οποίο θα ελέγχει και προειδοποιεί (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) για: 

- Πίεση λαδιού κινητήρα 

- Πίεση κυκλώματος πέδησης 

- Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού 

- Ενεργοποίηση ή μη του φρένου στάθμευσης 

- Θερμοκρασία λαδιού συστήματος μετάδοσης κίνησης 

- Κατάσταση λειτουργίας φίλτρου αέρα 

- Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας 

- Στάθμη πετρελαίου 

 

6.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα συντηρήσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας, 
όπως ορίζουν οι κατασκευαστές και θα τηρούνται αρχεία με τις εργασίες συντήρησης που θα 
πραγματοποιούνται.  
Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών στο χειρισμό και τη συντήρηση των 
μηχανημάτων και του εξοπλισμού θα γίνεται επαρκώς με ευθύνη του προμηθευτή, κατόπιν 
συνεννοήσεως με την υπηρεσία. Θα παραδίδεται εγχειρίδιο λειτουργίας (operationmanual), εγχειρίδιο 
συντήρησης (maintenancemanual) και κατάλογος ανταλλακτικών, όλα στην ελληνική γλώσσα και 
βίντεο λειτουργία της μονάδας σε κάθε μέρος της λεπτομερειακά. 
Τα προσφερόμενα μηχανήματα και  εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτονται από συνολική εγγύηση 
καλής λειτουργίας, η οποία θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά κάθε αποκατάσταση βλάβης και 
ελαττωματικού ανταλλακτικού που δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση και πλημμελή συντήρηση, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Γενικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται είναι: 

- Οι κινητήρες των μηχανημάτων πρέπει υποχρεωτικά να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
σύμφωνα με τις ισχύουσες ελληνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές φια σύννομη ταξινόμηση. 

- Τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη 
ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων και να φέρουν σήμανση συμμόρφωσης CE 
σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

- Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι τελείως καινούργιος, αμεταχείριστος και τελευταίας 
τεχνολογίας / πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους), αναγνωρισμένου 
κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία θα 
αποδεικνύεται με την κατάθεση λίστας όμοιων εγκατεστημένων μηχανημάτων στην Ελλάδα 
αλλά και στο εξωτερικό σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Referencelist με όνομα πελάτη, 
διεύθυνση, μοντέλο, χρονολογία) εντός των τελευταίων 5 ετών. 
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Επίσης, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για 
πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό ή 
απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την 
άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση από τους εργαζόμενους. 
Τέλος πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και αθέατη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων, 
περιορίζοντας στο ελάχιστο πιθανές εκτοξεύσεις, διαφυγή σκόνης, διαφυγή οσμών και 
μικροοργανισμών και θέα απορριμμάτων ή μηχανισμών που έχουν έρθει σε επαφή με απορρίμματα. 
 

ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
1.Τροχήλατοι κάδοι 770 λίτρων 
 
Γενικά 
Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα 
STANDARDS EN 840-1/2/3/4/5/6 στην νεότερη έκδοση τους και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, 
εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. 
  
Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι τουλάχιστον 770 λίτρα. Η χωρητικότητα του κάδου θα 
αποδεικνύεται από την ογκομέτρηση που συμπεριλαμβάνεται στα τεστ κατά ΕΝ 840-2 στην νεότερη 
έκδοση του. Βεβαίωση κατασκευής κατά ΕΝ 840 από διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο πρέπει να 
κατατεθεί με την προσφορά.  
 
Λόγω του βάρους των απορριμμάτων που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το 
κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να 
αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 
  
Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα 
στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον 
μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο 
χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας.  
 
Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες χειρολαβές διατομής με διάμετρο τουλάχιστον 25 mm και 
ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. Οι χειρολαβές δεν πρέπει να 
είναι ενσωματωμένες στα πλευρικά τοιχώματα έτσι ώστε να είναι εναλλάξιμες σε περίπτωση θραύσης 
(απαράβατος όρος).  
 
Ειδικά 
Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων πρέπει να είναι μονομπλόκ (κυρίως σώμα, καπάκι, κ.λ.π.) και να 
έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση 
(INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι 
πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. 
  
Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 
κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. 
  
Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σ' όλα τα σημεία του κάδου. 
Προκειμένου η μεταφορά των κάδων να μην επιβαρύνει τους εργαζόμενους το βάρος τους πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν μικρότερο και όχι μεγαλύτερο από 45 κιλά. 
  
Τροχοί 
Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής 
και ποιότητας διαμέτρου Φ 200 χιλ. και ικανότητας περιστροφής τους περί κατακόρυφο άξονα κατά 
360ο έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε 
στενούς χώρους. 
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Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαίρου τριβέως και συνδέεται 
με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης ικανής να δέχεται τα 
δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου.  
 
Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο 
εμπρόσθιους τροχούς, που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα στο πόδι.  
 
Οπή καθαρισμού 
Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του να υπάρχει ειδική οπή με σπείρωμα για την 
εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι 
και έχει απόλυτη στεγανότητα. 
  
Καπάκι κάδου 
Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς "πείρους" και μεντεσέδες και 
να ανοίγει - κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Η τοποθέτηση του κάδου πρέπει 
να είναι εύκολη και για τον λόγο αυτό οι μεντεσέδες θα είναι όσο το δυνατόν μικρότεροι. Η κατασκευή 
τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δημιουργούν δύο επιπλέον χειρολαβές στο πίσω μέρος. Επίσης 
να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. Στο εμπρόσθιο 
τμήμα του καπακιού θα υπάρχει χειρολαβή η οποία θα επεκτείνεται σε όλο το μήκος του καπακιού 
αλλά και στα πλαϊνές πλευρές προκειμένου να είναι ευκολότερο το άνοιγμα του καπακιού ακόμη και με 
ένα χέρι. Θα διαθέτουν ποδοστήριο ανοίγματος του καπακιού επί ποινής αποκλεισμού της 
προσφοράς.  
 
 
 
Άλλα στοιχεία 
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα 
απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και χτένας.  
Οι προσφερόμενοι κάδοι θα φέρουν σήμανση ασφάλειας CE και ο κατασκευαστής των κάδων θα 
διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας της σειράς ΙSO 9001 και ISO 14001.  
Η διαμόρφωση των κάδων θα είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να 
πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την 
Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του 
πλυντηρίου κάδων. 
 
Πρόσθετα χαρακτηριστικά 
α) Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο πλευρές του ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να 
είναι ορατός την νύχτα.  
β) επίσης πρέπει να φέρει και πιστοποιητικό κατά RAL2728C  
γ) Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας, χρόνου κατασκευής και συνεχή αρίθμηση 
με ευμεγέθη γράμματα με ανεξίτηλη ανάγλυφη θερμοεκτύπωση ή με ειδικό αυτοκόλλητο, στο 
εμπρόσθιο τμήμα του κάδου.  
δ) Επίσης θα φέρουν λογότυπο σχετικά με τα απόβλητα που θα πρέπει να απορρίπτονται και 
ενδεικτικές φωτογραφίες αυτών. (π.χ. «Δέχομαι οργανικά οικιακά απορρίμματα»), με ευμεγέθη 
γράμματα με ανεξίτηλη ανάγλυφη θερμοεκτύπωση ή με ειδικό αυτοκόλλητο, στο εμπρόσθιο τμήμα του 
κάδου  
ε) Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ.  
 
2. Βιοαποδομήσιμες σακούλες 
Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή 
Οι σάκοι θα πρέπει να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους, κατασκευής, μεγάλης αντοχής, 
κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση βιολογικών απορριμμάτων. Οι σάκοι θα πρέπει να έχουν 
κατάλληλες διαστάσεις ώστε να εφαρμόζουν στους κάδους 10 lt. 
Ειδικά χαρακτηριστικά 

- Υλικό: Σάκκος (Σακούλα) από υλικό παρθένο, βιοαποικοδομήσιμο και κομποστοποιήσιμο με 
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βάση άμυλο φυτικής προέλευσης, χωρίς πρόσθετα παραδοσιακών πλαστικών υλικών, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων EN 13432 «Συσκευασίες–Απαιτήσεις για τις 
ανακτήσιμες συσκευασίες μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποδόμησης– Πρόγραμμα δοκιμών 
και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της εκάστοτε συσκευασίας», και ΕΝ 14995, 
με πλαϊνές πτυχές   

- Εσωτερική χωρητικότητα: ≈10lt, κατάλληλη ώστε να εφαρμόζει σε κάδο 10 lt 
- Διαστάσεις σάκκου: ύψος 50 cm  ±2%, πλάτος στο άνοιγμα 36 cm  ± 2%, πλάτος στο κάτω 

μέρος 19cm  ± 2%. 
- Πάχος σάκκου: 20μm  ± 2% 
- Συγκόλληση ραφών: Η συγκόλληση θα βρίσκεται στον πυθμένα του σάκκου και θα εγγυάται τη 

στεγανότητα του προϊόντος. 
- Αντοχή: Δυνατότητα διατήρησης των μηχανικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων 

υγροδιαπερατότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε όλες τις φάσεις χρησιμοποίησης για 
περίοδο τεσσάρων εικοσιτετραώρων. 

- Χρώμα: Άχρωμο ή λευκό 
- Χρόνος Διάσπασης: Οι σάκοι θα διασπώνται πλήρως σε χρονική περίοδο 8 εβδομάδων κατά 

μέγιστο 
- Τρόπος κλεισίματος: Με τμήμα του ίδιου του σάκκου 

      -  Τρόπος παράδοσης: Οι σακούλες θα δοθούν σε συσκευασία πολλαπλών τεμαχίων. 
3. Κάδοι κουζίνας 10 λίτρων 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή 
α) Οι κάδοι χωρητικότητας 10lt θα πρέπει να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους, κατασκευής, 
μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση βιολογικών απορριμμάτων. Θα 
αποτελούνται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ θα πρέπει να φέρουν χειρολαβή. 
β) Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους. 
γ) Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται 
χωρίς φθορά, βιολογικά απορρίμματα. 
δ) Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στην διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες 
και ανθεκτικοί, σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία. 
ε) Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός τους, να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού 
αυτή επεξεργαστεί. 
 
Ειδικά χαρακτηριστικά 
Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από παρθένο πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο άριστης 
ποιότητας, που να διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή ιδιοτήτων σε όλα τα σημεία του κάδου και θα 
προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), 
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. 
 
Καπάκι κάδου – Ευκολία Χρήσης 
α) Το καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα και να έχει μία χειρολαβή 
τοποθετημένη εργονομικά ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά του κάδου και το άνοιγμα του καπακιού, 
καθώς και μία δεύτερη χειρολαβή, ώστε να διευκολύνεται ο χειρισμός του κατά τη διαδικασία 
απόθεσης των βιολογικών απορριμμάτων. 
β) Όταν το καπάκι είναι κλειστό πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται 
η διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο. 
Άλλα στοιχεία 
α) Οι κάδοι απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς 
σειράς ISO 9001, καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. 
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β) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, απαραιτήτως θα πρέπει να 
προσκομίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, για το παρεχόμενο 
service, καθώς και δήλωση του κατασκευαστικού οίκου και παραστατικό 
πιστοποίησης του εν λόγω οίκου, για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001. 
γ) Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία: 
- Αυτοκόλλητο με στοιχεία του φορέα ιδιοκτησίας και του Προγράμματος Διαλογής στην πηγή. 
- Έτος κατασκευής. 
- Εργοστάσιο κατασκευής 
- Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος. 
δ) Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στους προαναφερόμενους κάδους, θα εκτιμηθεί 
ιδιαιτέρως και με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης 
Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής, που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες, σύμφωνα με 
Ευρωπαϊκά πρότυπα, εκφρασμένα κατά EN, DΙΝ κ.λ.π. 
ε) Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ. 
στ) Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής και να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας 
τριών (3) ετών κατ’ ελάχιστον. 
ζ) Η χρονική διάρκεια για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών/αναλώσιμων μετά την προτεινόμενη από 
τον διαγωνιζόμενο περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, θα πρέπει να ανέρχεται σε δέκα (10)έτη από 
την οριστική παραλαβή. 
 
4.Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης 
Γενικά  
Οι κάδοι πρέπει να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι και να έχουν κατασκευαστεί το πολύ 12 μήνες 
πριν από την παράδοσή τους. Οι κάδοι οικιακής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων θα πρέπει επίσης: 
1. Να είναι κατάλληλοι για την ταχεία ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων, όπως φλούδες από 
φρούτα και λαχανικά, κομμένα κλαδιά, φυτά, χόρτα, κουρεμένο γρασίδι, φύλλα κ.λπ., 
2. Να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 300 λίτρων και να είναι κατάλληλοι για οικιακή 
κομποστοποίηση. 
3. Θα είναι τύπου «κήπου», δηλαδή αερόβιας λιπασματοποίησης χωρίς την ανάγκη προσθήκης 
ειδικών σκευασμάτων αναερόβιας ζύμωσης σε υγρή ή στερεά μορφή. 
Ειδικά χαρακτηριστικά 
Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι πολυαιθυλένιο, υψηλού μοριακού βάρους και πιέσεως, 
φυσιολογικά αβλαβές, ανθεκτικό στη σήψη και τη διάβρωση, στις ακραίες θερμοκρασίες και την 
υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς και ανθεκτικό στα οξέα και τις χημικές ουσίες. 
Η διάμετρος ή διαγώνιος (σε κάτοψη, ανάλογα με το σχήμα) των κάδων, δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 1 μέτρο και το ύψος τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,20 μέτρα. 
Θα διαθέτουν σύστημα οπών κατάλληλο για επαρκή αερισμό, αλλά παράλληλα όχι υπερβολικό ώστε 
να μειώνει την υγρασία και να καθυστερεί την διαδικασία της λιπασματοποίησης. Το σύστημα οπών 
θα είναι τέτοιο ώστε να αποτρέπει την είσοδο εντόμων και τρωκτικών.  
Τα τοιχώματα θα πρέπει να λειτουργούν μονωτικά για αποφυγή πολύ χαμηλών ή πολύ υψηλών 
θερμοκρασιών στο εσωτερικό του κάδου.  
Το καπάκι πρέπει να ανασηκώνεται εύκολα για την απόρριψη των οργανικών απορριμμάτων και να 
ανοίγει κατά τρόπο που να επιτρέπει την άνετη ρίψη των υλικών. 
Πρέπει στο κάτω μέρος του κυρίου σώματος των κάδων, να υπάρχει άνοιγμα, με θυρίδα για την 
αφαίρεση των αποσυντεθειμένων οργανικών απορριμμάτων. Η θυρίδα πρέπει να ανοίγει εύκολα, ενώ 
το άνοιγμα θα πρέπει να έχει μέγιστο πλάτος τουλάχιστον 30 cm και ύψος 25 cm, για την διευκόλυνση 
της εξαγωγής του ετοίμου λιπάσματος.  
Η βάση των κάδων πρέπει να είναι συμπαγής, διάτρητη και αποσπώμενη. Πρέπει να διαθέτει στενά 
ανοίγματα που να ευνοούν την είσοδο των μικροοργανισμών και να αποτρέπουν την είσοδο μικρών 
και κατοικίδιων ζώων. 
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ΟΜΑΔΑ Β  
 
ΤΜΗΜΑ 1 :  . Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 10 m3 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια 
απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων (τύπου πρέσας) 10 κυβικών μέτρων με 
σύστημα ανύψωσης κάδων. 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 
απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» 
γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
1) Γενικές απαιτήσεις 
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι 
απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. 
Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, των 
προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 
 
2) Πλαίσιο οχήματος 
Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή 
απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων).  
Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2. 
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 15tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να 
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του 
πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης 
κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της. 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 
αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι 
ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου 
επιτρεπόμενου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός. 
Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 4tn. 
Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό 
επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα 
οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, 
του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το 
μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος). 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες 
διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. Το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 400kgr/m3. 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 
καθορίσει η Περιφέρεια. 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα 
επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας Με 
τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα 
κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 

 Μεταξόνιο 

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 



16 

 Βάρη πλαισίου 

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

 
3) Κινητήρας 
 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία 
τύπους νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL 4/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους 
πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN 
θα είναι τουλάχιστον 200HP και ροπής 900Nm.  
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψης σε σχέση με τον 
αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας 
καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες 
δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα 
εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 
Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα 
πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα πέδησης του οχήματος. Με το 
σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο 
έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. 
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 

 Τύπος και κατασκευαστής 

 Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψης σε σχέση με τον αριθμό 
των στροφών. 

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός 

 
4) Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει 6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας (1) 
οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων . 
Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο με 
αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. 
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου 
του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι ανάλογου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να με πλήρες 
φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος 
του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. 
ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική 
συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Οι 
πίσω τροχοί επιθυμητό είναι να διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών. 
 
5) Σύστημα πέδησης 
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Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα αντι-
μπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο στον 
πίσω άξονα. Επιθυμητό είναι το σύστημα για την βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο 
EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα αντίστοιχου τύπου καθώς και το σύστημα 
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP). 
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή ταμπούρα, 
ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 
1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. 
Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς 
του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα 
ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον. 
 
6) Σύστημα διεύθυνσης 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα 
με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για 
βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η 
ελάχιστη δυνατή. 
 
7) Άξονες – αναρτήσεις 
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι 
χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο 
κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. 
Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να 
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω 
άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς 
σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης. 
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 
(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων 
όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., 
δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το 
πλαίσιο. 
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και 
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 
 
8) Καμπίνα οδήγησης 
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του 
πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. 
Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει 
άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει 
επίσης μεσαίο κάθισμα και κάθισμα συνοδηγού με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εξασφαλίζοντας με 
αυτό τον τρόπο θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 
Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί 
SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, 
δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, 
δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο 
θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, air-condition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για 
την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 
καθορίσει η υπηρεσία. 
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Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 
 
9) Χρωματισμός 
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των 
επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που 
εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα 
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται 
κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος. 
 
10) Υπερκατασκευή – Κιβωτάμαξα 
10.1) Γενικά: 
Η υπερκατασκευή θα είναι με με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε 
συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 10 m3. θα είναι κατάλληλη για φόρτωση 
απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για 
απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ. Θα είναι κλειστού τύπου για την 
αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων. 
Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1 min. Να αναφερθεί ο 
χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων (από 
οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχιστον 1m. 
Το Ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε 
συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501. 
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-πλαισίου. Η 
υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της κατανομής 
των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι. 
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται 
από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη διαδικασία 
εκκένωσης των κάδων. Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση μιας 
σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής 
εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της υπερκατασκευής. 
Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
του πλαισίου. Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή. 
 
 
10.2) Κυρίως σώμα υπερκατασκευής: 
Το σώμα της υπερκατασκευής που δέχεται και έρχεται σε επαφή με απορρίμματα θα είναι από 
χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας 
στη φθορά και στη διάβρωση. Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και 
γενικότερα μηχανικές καταπονήσεις (να προσδιοριστούν συγκεκριμένα, όπως η χοάνη τροφοδοσίας 
και το εσωτερικό δάπεδο του σώματος) ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας να είναι τύπου HARDOX 450 ή 
ανθεκτικότερος. Το πάχος των πλευρικών τοιχωμάτων θα είναι τουλάχιστον 3mm και το πάχος 
δαπέδου τουλάχιστον 4mm. 
Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι χωρίς 
ενδιάμεσες ενισχύσεις. Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την 
ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής 
(παραστατικά αγοράς). 
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε 
ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή 
εμφάνιση. Θα υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής. 
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Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος που θα ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς 
υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της θύρας θα 
μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο από πίσω ώστε να είναι 
ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την 
επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας. 
 
10.3) Σύστημα συμπίεσης: 
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για τα ελληνικά απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλη 
ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν 
πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα . Το άκρο των πλακών 
προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη με 
αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξημένη αντοχή. 
Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή 
ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων θα είναι 
τουλάχιστον 1,6 m3. Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης 
και χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον 5 
mm. 
Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι 
τουλάχιστον 400 kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς ασυμπίεστα 
θα είναι τουλάχιστον 5:1. 
Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας: 
συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος – διακοπτόμενος 
κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης να είναι μεγάλης αντοχής 
(για πιέσεις μεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι 
εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και 
οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τα 
υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης και του φορείου θα είναι αντεστραμμένα. 
Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς ανακουφίσεως 
για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στην 
πλάκα συμπίεσης. Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα 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. Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης 
των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση 
και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το τύπο και την φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν 
κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν 
τυχόν διαρροές. 
Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα. 
 
 
10.4) Σύστημα ανύψωσης κάδων 
Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 
από 80lt έως 1300lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), μέσω υδραυλικού 
συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και χτένας. Η ανυψωτική ικανότητα 
μηχανισμού θα είναι τουλάχιστον 800kg. 
Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις 
κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά 
κατά προτίμηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος, θα μειώνεται 
αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι ώστε να μην 
καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε. Θα υπάρχει η δυνατότητα 
ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων. 
 
10.5) Δυναμολήπτης (P.T.O.) 
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη (P.T.O) 
και μέσω αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής αντλίας (όπου θα κινεί την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα 
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ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το 
έμβολο εκκένωσης του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη 
κίνηση). Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας 
(παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη (P.T.O.). 
 
11) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών 
(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα 
τις βασικές απαιτήσεις: 

• Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ 
(ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

• Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 (ενσωμάτωση 
με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010). 

• Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:1998, ΕΝ–1501-1:2009, ΕΝ–1501-1:2011. 

Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω 
μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις 
όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία, φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να 
μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως 
ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να συμπτύσσονται. 
Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του 
χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα συμπίεσης και για το οποίο 
απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού θα λειτουργεί από πλήκτρο 
στο χειριστήριο. 
Θα υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη στην καμπίνα του 
οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών. 
Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το κλείσιμο 
θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρος του οχήματος. 
Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό. 
Το όχημα θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών 
μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του 
οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά 
νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε 
αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη 
έκδοση του) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων 
το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε 
περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την 
ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου 
για 5 λεπτά. 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με 
τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για 
οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος. Δύο 
(2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του 
απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για 
νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων. Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω 
και εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες). Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων 
ενεργειών από τους εργαζόμενους. 
Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της υπερκατασκευής κατά τη λειτουργία της θα είναι μικρότερη 
από 85 db, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 
37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β’ /1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ (ΥΑ 
9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007). 
Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια 
εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. 
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Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες 
σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και 
αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα. 
Θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του οχήματος, 
ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων . 
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, 
διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής 
διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 
Το όχημα θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόμενα: 

• Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε ευχερή 
θέση. 

• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, 
γρύλος, τάκοι κ.ά. 

• Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 
(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 

• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

• Τρίγωνο βλαβών . 
• Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 

οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική 
γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και 
αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών 
(εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν) 

 
12) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου και 
υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να 
προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ 2: Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 16 m3 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια 
απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων (τύπου πρέσας) 16 κυβικών μέτρων με 
σύστημα ανύψωσης κάδων. 
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη 
απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» 
γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόμενης τιμής. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
1) Γενικές απαιτήσεις 
Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το αυτοκίνητο πλαίσιο όσο και η υπερκατασκευή) να είναι 
απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής. 
Να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, των 
προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. 
 
2) Πλαίσιο οχήματος 



22 

Το απορριμματοφόρο όχημα να αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή 
απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων). 
Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2. 
Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 19tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να 
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του 
πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης 
κάδων από όμοιο κατάλογο ή υπεύθυνη περιγραφή του κατασκευαστή της. 
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα 
αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι 
ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου 
επιτρεπόμενου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός. 
Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων θα είναι τουλάχιστον 7tn. Ως 
ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό 
επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα 
οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, 
του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το 
μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος). 
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες 
διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 
Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων. Τo ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 430kgr/m3. 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 
καθορίσει η Περιφέρεια. 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα 
επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και 
μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: 

• Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος 

• Μεταξόνιο 
• Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 
• Βάρη πλαισίου 

• Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 
• Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 
• Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

• Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 
 
3) Κινητήρας 
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τουςγνωστούς σε κυκλοφορία 
τύ̟ους νέας αντιρρυ̟αντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος από 
τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά 
DIN θα είναι τουλάχιστον 270Hp και ροπής 1.000Nm.  
Να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψης σε σχέση με τον 
αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας 
καυσίμου. Είναι επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες 
δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών. 
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα 
εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 
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Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα 
πέδησης «μηχανόφρενο» το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστημα πέδησης του οχήματος. Με το 
σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο 
έλεγχος του οχήματος με πλήρες φορτίο. 
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: 

• Τύπος και κατασκευαστής 
• Η πραγματική ισχύς , στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 
• Η μεγαλύτερη ροπή στρέψης στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 

• Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψης σε σχέση με τον αριθμό 
των στροφών. 

• Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 
• Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός 
 
4) Σύστημα μετάδοσης κίνησης 
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει 6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μιας (1) 
οπισθοπορείας τουλάχιστον, συγχρονισμένων στο κιβώτιο ταχυτήτων. 
Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να γίνεται διαμέσου 
του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
Το διαφορικό θα πρέπει να είναι ανάλογου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να με πλήρες 
φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος 
του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. 
ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική 
συμπεριφορά και κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Οι 
πίσω τροχοί επιθυμητό είναι να διαθέτουν σύστημα υπομείωσης στροφών. 
 
5) Σύστημα πέδησης 
Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα αντι-
μπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον 
πίσω άξονα, καθώς και σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – 
ESP). Είναι επιθυμητό το όχημα να διαθέτει σύστημα EBD (Electronic Brakeforce Distribution) για 
βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα με το φορτίο ή σύστημα αντίστοιχου τύπου. 
To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα, ή ταμπούρα, 
ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 
1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το 
χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του 
οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα 
ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον. 
 
 
6) Σύστημα διεύθυνσης 
Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθηση σύμφωνα 
με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. 
Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για 
βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 
Να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η 
ελάχιστη δυνατή 
 
7) Άξονες – αναρτήσεις 
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι 
χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο τύπος, ο 
κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων. 
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Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας θα πρέπει να 
καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης. Ο κινητήριος πίσω 
άξονας να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς 
σε περίπτωση μειωμένης πρόσφυσης. 
Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο 
(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη 
τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO. 
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο περιλαμβανομένων 
όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., 
δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το 
πλαίσιο. 
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και 
ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 
 
8) Καμπίνα οδήγησης 
Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του 
πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. 
Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει 
άνεση στον οδηγό χάρη, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει 
επίσης μεσαίο κάθισμα και κάθισμα συνοδηγού με ζώνες ασφαλείας 3 σημείων εξασφαλίζοντας με 
αυτό τον τρόπο θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 
θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί 
SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, 
δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, 
δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο 
θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, air-condition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για 
την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα 
καθορίσει η υπηρεσία. 
Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι 
εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 
Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. 
 
 
9) Χρωματισμός 
Εξωτερικά το απορριμματοφόρο να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό ή ακρυλικό σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, στοκάρισμα και αστάρωμα των 
επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που 
εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 
Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται από έλασμα 
αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθορίζονται 
κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο χρονικό διάστημα και τις οποίες ο Προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος. 
 
 
10) Υπερκατασκευή – Κιβωτάμαξα 
10.1) Γενικά: 
Η υπερκατασκευή θα είναι με  συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας. Ο ωφέλιμος όγκος σε 
συμπιεσμένα απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 16m3. θα είναι κατάλληλη για φόρτωση 
απορριμμάτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για 
απορρίμματα χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ. Θα είναι κλειστού τύπου για την 
αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των απορριμμάτων. 
Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1 min. Να αναφερθεί ο 
χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το ύψος χειρονακτικής αποκομιδής απορριμμάτων (από 
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οριζόντιο έδαφος), σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχιστον 1m. Το 
Ύψος μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε 
συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501. 
Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οχήματος-πλαισίου. Η 
υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της κατανομής 
των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι. 
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται 
από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη διαδικασία 
εκκένωσης των κάδων. Στο πίσω μέρος του οχήματος θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση μιας 
σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής 
εκκένωσης του κάδου Να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της υπερκατασκευής. 
Να δοθεί το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή. 
 
10.2) Κυρίως σώμα υπερκατασκευής: 
Το σώμα της υπερκατασκευής που δέχεται και έρχεται σε επαφή με απορρίμματα θα είναι από 
χαλυβδοέλασμα αντιτριβικού τύπου, εξαιρετικής ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας 
στη φθορά και στη διάβρωση. Το πάχος των πλευρικών τοιχωμάτων θα είναι τουλάχιστον 3 mm και το 
πάχος δαπέδου τουλάχιστον 4mm. 
Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή να είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά τοιχώματα να είναι χωρίς 
ενδιάμεσες ενισχύσεις. Να προσκομιστούν κατάλληλα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την 
ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων ελασμάτων της υπερκατασκευής 
(παραστατικά αγοράς). 
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε 
ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη αντοχή και καλή 
εμφάνιση. 
Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος που θα ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς 
υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα της θύρας θα 
μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε μόνο από πίσω ώστε να είναι 
ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την 
επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας. 
 
 
 
10.3) Σύστημα συμπίεσης: 
Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για τα ελληνικά απορρίμματα, τα οποία περιέχουν μεγάλη 
ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν 
πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίμματα. Το άκρο της πλάκας 
συμπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ 
χάλυβα για αυξημένη αντοχή. 
Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 450 ή 
ανθεκτικότερα. Η χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών αντικειμένων θα είναι 
τουλάχιστον 1,6 m3. Το πάχος του ελάσματος των πλακών προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης 
και χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον 5 
mm. 
Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι 
τουλάχιστον 430 kg/m3 και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων απορριμμάτων προς ασυμπίεστα 
θα είναι τουλάχιστον 5:1. 
Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας: 
συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως χειροκίνητος – διακοπτόμενος 
κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήματος συμπίεσης να είναι μεγάλης αντοχής 
(για πιέσεις μεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι 
εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και 
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οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα. Τα 
υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης και του φορείου θα είναι αντεστραμμένα. 
Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς ανακουφίσεως 
για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Να αναφερθούν οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στην 
πλάκα συμπίεσης. Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα 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. Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης 
των απορριμμάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση 
και απόδοση του συστήματος ανάλογα με το τύπο και την φύση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν 
κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν 
τυχόν διαρροές. 
Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα. 
 
10.4) Σύστημα ανύψωσης κάδων 
Η χοάνη υποδοχής των απορριμμάτων θα δέχεται μεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητικότητας 
από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt (ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), μέσω 
υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων τύπου βραχιόνων ή/και χτένας. Η 
ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα είναι τουλάχιστον 800 kg. 
Θα υ̟άρχουν σσφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις 
κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό σημείο του οχήματος, πίσω δεξιά 
κατά προτίμηση. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο έδαφος, θα μειώνεται 
αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης ηλεκτρουδραυλικής διάταξης έτσι ώστε να μην 
καταπονούνται οι τροχοί των κάδων και παραμορφώνονται ή σπάνε. Θα υπάρχει η δυνατότητα 
ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt ταυτόχρονα. Να αναφερθούν τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων. 
 
10.5) Δυναμολήπτης (P.T.O.) 
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω δυναμολήπτη (P.T.O) 
και μέσω αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής αντλίας (όπου θα κινεί την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα 
ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους με το σχετικό ταρακούνημα και θα κινούν αντίστροφα το 
έμβολο εκκένωσης του οχήματος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη 
κίνηση). Να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η μέγιστη πίεση της αντλίας 
(παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη (P.T.O.). 
 
 
 
11) Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια 
Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών 
(ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση απορριμμάτων). Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα 
τις βασικές απαιτήσεις: 
• Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ 

(ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

• Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 (ενσωμάτωση 
με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α’/25-6-2010). Να κατατεθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης 
Τύπου ΕΚ κατά το Παράρτημα IX της οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο με το 
προσφερόμενο είδος από διεθνώς Κοινοποιημένο Φορέα. 

• Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:1998, ΕΝ–1501-1:2009, ΕΝ–1501-1:2011. Να κατατεθεί 
αναλυτική δήλωση συμμόρφωσης του προσφερόμενου οχήματος σύμφωνα με τo Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ–1501-1:1998. 

Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω 
μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις 
όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σημεία, φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να 
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μην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως 
ισχύει σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να συμπτύσσονται. 
Θα υπάρχει σύστημα/μηχανισμός με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του 
χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο να απενεργοποιεί όλο το σύστημα συμπίεσης και για το οποίο 
απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του. Ο μηχανισμός απεγκλωβισμού θα λειτουργεί από πλήκτρο 
στο χειριστήριο. 
Θα υπάρχει έγχρωμη κάμερα επισκόπησης (CCTV) του χώρου φόρτωσης με οθόνη στην καμπίνα του 
οδηγού και ηχητική επικοινωνία οδηγού και εργατών. 
Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το κλείσιμο 
θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων στο πίσω μέρος του οχήματος. 
Όταν η θύρα κλείνει τελείως να ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό. 
Το όχημα θα φέρει ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών 
μεταφοράς των εργαζομένων. Δια του κυκλώματος αυτού δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του 
οχήματος πέραν των 30km/h (ή της μέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά 
νομοθεσία) ενώ απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήματος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε 
αυτό. Με τα σκαλοπάτια κατεβασμένα (πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει σήμερα στην πιο πρόσφατη 
έκδοση του) το ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης να δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων 
το όχημα να σταματά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε 
περίπτωση ανάγκης να υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καμπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την 
ανωτέρω λειτουργία, να υπάρχει όμως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριμματοφόρου 
για 5 λεπτά. 
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με 
τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για 
οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος. Δύο 
(2) περιστρεφόμενους φάρους πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του 
απορριμματοφόρου. Προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για 
νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων. Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω 
και εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες). Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων 
ενεργειών από τους εργαζόμενους. 
Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της υπερκατασκευής κατά τη λειτουργία της θα είναι μικρότερη 
από 85 db, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΚΥΑ 
37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β’ /1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/88/ΕΚ (ΥΑ 
9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007). Να κατατεθεί μελέτη μέτρησης θορύβου. 
Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια 
εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις. 
Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες 
σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και 
αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα. 
Θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του οχήματος, 
ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των απορριμμάτων. 
Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, 
διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. 
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής 
διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. 
Το όχημα θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόμενα: 

• Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένος σε ευχερή 
θέση. 

• Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, 
γρύλος, τάκοι κ.ά. 

• Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 
(όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος). 

• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 
• Τρίγωνο βλαβών. 
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• Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 
οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική 
γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και 
αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών 
(εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν). 

12) Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου και 
υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να 
προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 
Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.  

 
ΟΜΑΔΑ Γ 

 
Όχημα συμπίεσης και προώθησης απορριμάτων 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών και όπου χρησιμοποιούνται οι όροι 
«υποχρεωτικά», «με ποινή αποκλεισμού», «τουλάχιστον» θεωρούνται απαράβατοι και οποιαδήποτε 
απόκλιση καθιστά απορριπτέα την προσφορά.  
 Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 10% της 
αναφερόμενης τιμής 
 
Το μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, εκ των 
πλέον εξελιγμένων τεχνολογικά τύπων. 
 
Ο συμπιεστής θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες υγειονομικής ταφής στερεών απορριμμάτων και την 
συμπίεση αυτών και θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένος ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
λειτουργία του κάτω από τις συνθήκες αυτές και καθ' όλη την διάρκεια του έτους. 
Θα πρέπει δε να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε ότι αφορά την 
πρόληψη των ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων (Π.Δ. 18/96, 93/44 ΕΟΚ, 93/68 ΕΟΚ - 
σήμανση CE). 
 
Το μηχάνημα θα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με προδιαγραφές και περιορισμούς που έχει ορίσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος όπως εκπομπές ρύπων, 
θόρυβος, κλπ. (1999/96/ΕΚ).  
 
Ειδικότερα το μηχάνημα θα πληροί κατ' ελάχιστο τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
1. Κινητήρας 
α) Θα έχει συνολική καθαρή ισχύ εξόδου κατ’ ελάχιστο 150kW / 200HP (ISO 9249) σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης 80/1269-89/491/ΕΟΚ, θα είναι υδρόψυκτος, πετρελαιοκίνητος, 
απ' ευθείας εκχύσεως και με σύστημα υπερπληρώσεως. Θα είναι οικολογικής τεχνολογίας και θα 
καλύπτει τα όρια εκπομπών καυσαερίων και θορύβου, όπως αυτά καθορίζονται από την σχετική 
Κοινοτική οδηγία EU RL97/68/EG-STEP III (EURO III). 
β) Θα λιπαίνεται υπό πίεση και η επαρκής λίπανσητου θα διασφαλίζεται ακόμα και σε εργασία επί 
κεκλιμένων εδαφών. 
γ) H διάταξη των φίλτρων αέρος θα είναι υψηλής απόδοσης, θα είναι κατάλληλη για την προστασία 
του από συνεχή παρουσία σκόνης και αιωρούμενων στερεών σωματιδίων στο περιβάλλον εργασίας 
του και θα υπάρχει όργανο ένδειξης για την έγκαιρη αντικατάσταση των φίλτρων. Τα σημεία 
αναρρόφησης νωπού αέρα ψύξης του κινητήρα, θα βρίσκονται κατά προτίμηση στα υψηλότερα σημεία 
του μηχανήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή αναρρόφηση σκόνης και αιωρούμενων 
στερεών από τα σκουπίδια και η μικρότερη δυνατή ρύπανση των φίλτρων και του ψυγείου. 
δ) Θα έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και έγκαιρης 
προειδοποίησης για περιπτώσεις κινδύνου ή βλάβης. 
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ε) Όλα τα εξαρτήματα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται σε 
προσιτό για τους τεχνίτες σημείο. 
στ) Θα είναι κατάλληλος για εργασία κάτω από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα ρυπασμένης 
ατμόσφαιρας και στις ακραίες θερμοκρασίες της περιοχής. 
2. Σύστημα ψύξης κινητήρα και ελαίου 
Θα είναι υψηλής ψυκτικής αποδόσεως και θα εξασφαλίζει την συνεχή ομαλή λειτουργία του συμπιεστή 
υπό τις πλέον δυσμενείς συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον έντονων ρύπων, σκόνης και αιωρούμενων 
στερεών σωματιδίων, χωρίς να απαιτείται συχνός καθαρισμός των κυψελών. 
3. Κέλυφος του χώρου κινητήρα 
Θα είναι στιβαρής κατασκευής παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή προστασία του χώρου από είσοδο 
σιδηρών, αιχμηρών ή άλλων αντικειμένων των απορριμμάτων από οποιοδήποτε σημείο. 
4. Σύστημα μεταδόσεως κινήσεως 
Η κίνησή του θα μεταδίδεται σε όλους τους τροχούς και θα γίνεται μέσω υδραυλικού συστήματος νέας 
τεχνολογίας, και θα έχει τουλάχιστον 2 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και 2 ταχύτητες οπισθοπορείας 
για ανάλογη κίνηση στο χώρο εργασίας του με δυνατότητα κίνησης με ταχύτητα εμπρός και πίσω 
μεταξύ 0-6 km/h τουλάχιστον και δυνατότητα αναρρίχησης σε μεγάλες κλίσεις. 
5. Σύστημα διευθύνσεως και πεδήσεως 
Το σύστημα διευθύνσεως θα είναι υδραυλικό, σπαστού τύπου με μεγάλη γωνία άρθρωσης. 
Η ακτίνα στροφής του θα είναι η μικρότερη δυνατή και δεν θα ξεπερνά τα 5m. 
Το μηχάνημα θα έχει ικανότητα ταλάντωσης τουλάχιστον ±8° του εμπρόσθιου ή του οπίσθιου 
τμήματος, με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση της απόδοσης τους σε όλες τις εδαφολογικές συνθήκες 
του ΧΥΤΑ. 
Το μηχάνημα θα διαθέτει αξιόπιστο σύστημα πεδήσεως κατά τη λειτουργία του όσο και κατά την 
στάθμευση του, που θα ανταποκρίνεται σε διεθνείς κανονισμούς. Θα είναι κλειστού τύπου, πλήρως 
στεγανό, υδραυλικό, αυτορυθμιζόμενο. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη βοηθητικού φρένου εργασίας και 
ανάγκης. 
6. Σύστημα προωθήσεως 
Θα περιλαμβάνει λεπίδα, συνολικών διαστάσεων τουλάχιστον 3,0m πλάτος και 1,5m ύψος με ειδική 
προστατευτική σχάρα, κατάλληλη για την φύση της υγειονομικής ταφής στερεών απορριμμάτων. 
Θα είναι στιβαρής κατασκευής από χάλυβα ανθεκτικό στις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας και, κατά 
προτίμηση, θα φέρει στο κάτω μέρος ειδικά ενισχυμένα μεταλλικά τεμάχια για την αποφυγή γρήγορης 
φθοράς αλλά και την επιμέρους αλλαγή τους. 
Η λεπίδα θα φέρει υποχρεωτικά σε προέκταση καθ΄ ύψος, ειδική σχάρα προωθήσεως των 
απορριμμάτων και προστασίας του χώρου του κινητήρα. Η σχάρα θα είναι ισχυρής κατασκευής, με 
κατά προτίμηση κλίση προς τα εμπρός, ώστε να αποφεύγεται η πτώση απορριμμάτων προς την 
πλευρά του μηχανήματος. 
Το όλο σύστημα προωθήσεως θα ελέγχεται με υδραυλικό σύστημα από το θάλαμο οδηγήσεως και θα 
εκτελεί όλες τις συνήθεις κινήσεις. Το υδραυλικό σύστημα θα προστατεύεται πλήρως, στο σύνολο των 
μηχανικών μερών του, από ενδεχόμενες φθορές κατά την εργασία. 
7. Πλαίσιο και σύστημα κινήσεως 
Το πλαίσιο θα είναι βαρέως τύπου, αρθρωτού σχεδιασμού. Τα σημεία λίπανσης και ο σύνδεσμος 
άρθρωσης θα πρέπει να προσεγγίζονται εύκολα. Ο σύνδεσμος άρθρωσης θα φέρει μηχανικό σύστημα 
ασφαλείας και μανδάλωσης. 
Θα είναι στιβαρής κατασκευής και θα παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία από είσοδο στερεών 
αντικειμένων, καθώς και από φθορές λόγω τριβών με τα απορρίμματα όλων των εξαρτημάτων 
κινήσεως και στους άξονες των τροχών. 
8. Τροχοί κίνησης / συμπύκνωσης 
Το μηχάνημα θα διαθέτει τέσσερις (4) ανεξάρτητους τροχούς κίνησης / συμπύκνωσης πλάτους κατ’ 
ελάχιστο 900 mm και διαμέτρου 1300 mm ο καθένας, βαριάς κατασκευής από χάλυβα υψηλής 
αντοχής. 
Εναλλακτικά, το μηχάνημα μπορεί να διαθέτει δύο (2) ανεξάρτητους κυλίνδρους εμπρός - πίσω 
κίνησης / συμπύκνωσης πλάτους κατ’ ελάχιστο 2500 mm και διαμέτρου 1200 mm ο καθένας, επίσης 
βαριάς κατασκευής από χάλυβα υψηλής αντοχής. 
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Κάθε τροχός ή κύλινδρος θα διαθέτει περιφερειακά κωνικά δόντια τεμαχισμού και συμπίεσης των 
απορριμμάτων από ειδικό αντιτριβικό χάλυβα υψηλήςαντοχής, με δυνατότητα εύκολης αντικατάστασής 
τους. 
Οι τροχοί ή κύλινδροι θα διαθέτουν κατάλληλες ξύστρες για τον καθαρισμό των δοντιών. 
9. Σκάφος του συμπιεστή 
Το σκάφος σε όλες τις επιφάνειές του θα είναι στιβαρής κατασκευής, θα εξασφαλίζει το μέγιστο βαθμό 
στεγανοποίησης των εσωτερικών χώρων από στερεά αιωρούμενα σωματίδια και θα παρέχει 
δυνατότητα ευχερούς προσβάσεως στα λειτουργικά σημεία κατά την ημερήσια συντήρηση και στις 
περιπτώσεις επισκευής. 
Επίσης θα προβλέπονται ειδικές θυρίδες, ευκόλως αφαιρούμενες, για τον ευχερή περιοδικό 
καθαρισμό του εσωτερικού χώρου του σκάφους.  
Θα φέρει ισχυρή προστατευτική σχάρα για τον χώρο του ψυγείου. 
Θα φέρει ειδικό εξάρτημα ρυμουλκήσεως (κοτσαδόρο) για ρυμούλκηση απορριμματοφόρων 
οχημάτων. 
10. Θάλαμος χειρισμού 
Θα είναι κατασκευής προδιαγραφών ROPS/FOPS (οδηγίες 86/295 και 86/296/ΕΟΚ), τελείως κλειστού 
τύπου, με θερμική και ηχητική μόνωση (95/27/ΕΚ, Υ.Α.11481/523/97), σύστημα αντιμετώπισης οσμών 
και αντικραδασμική ανάρτηση. Θα διαθέτει κάθισμα οδηγού με ανατομικό σχεδιασμό και σύγχρονά 
χειριστήρια χειρός (joysticks). Θα είναι εξοπλισμένος με σύστημα κλιματισμού (θερμού / ψυχρού) 
αέρα, κατάλληλων προδιαγραφών για τον συμπιεστή ψυκτικού υγρού για την φύση της εργασίας και 
για τα θερμά κλίματα. Θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ορατότητα και άνεση εργασίας στον χειριστή. 
Θα φέρει τον εξής ελάχιστο εξοπλισμό: 
α) Πίνακα με όλα τα όργανα οπτικού ή και ηχητικού ελέγχου των κρίσιμων λειτουργιών του και κατ΄ 
ελάχιστο, με τα παρακάτω όργανα ενδείξεως: 

 Ποσότητας καυσίμων 

 Πίεσης λειτουργίας ελαίου κινητήρα 

 Θερμοκρασίας ελαίου συστήματος μετάδοσης κίνησης 

 Θερμοκρασίας ύδατος ψυγείου κινητήρα 

 Θερμοκρασίας ελαίου υδραυλικού συστήματος 

 Θερμοκρασίας ελαίου μετατροπέα ροπής 

 Στροφόμετρο 

 Αμπερόμετρο συσσωρευτών 

 3 ωρών συνολικής λειτουργίας κινητήρα 

 Λοιπών λειτουργικών σημείων 
 Ακόμα, θα συμπεριλαμβάνεται σύστημα έγκαιρου προειδοποιήσεως, με ηχητική σήμανση και 
φωτεινές ενδείξεις για περιπτώσεις πρόληψης βλάβης σε κρίσιμα λειτουργικά σημεία.                    Το 
σύστημα αυτό θα παρέχει στο χειριστή την ευχέρεια πλήρους ελέγχου της σωστής λειτουργίας του 
μηχανήματος πριν την εκκίνησή και κατά την λειτουργία του. 
β) Κάθισμα χειριστού, ανατομικό, ρυθμιζόμενο προς όλες τις κατευθύνσεις, με αντικραδασμική 
ρυθμιζόμενη ανάρτηση και ζώνη ασφαλείας. 
γ) Στη θύρα εισόδου και στο παράθυρο θα υπάρχουν κλείθρα, υαλοκαθαριστήρες εμπρόσθιοι και 
οπίσθιοι με αντίστοιχες αντλίες εκτοξεύσεως ύδατος καθαρισμού και καθρέπτες. 
δ) Ειδικά στεγανοποιητικά ελαστικά παρεμβύσματα στην περίμετρο των ανοιγόμενων μερών και όπου 
αλλού απαιτείται. 
ε) Το σύστημα αναρρόφησης νωπού αέρα στο χώρο της καμπίνας θα περιλαμβάνει ειδικά, ευχερώς 
καθαριζόμενα φίλτρα (πχ. ενεργού άνθρακα) για προστασία του χειριστή από το βεβαρημένο και 
ανθυγιεινό περιβάλλον του Χ.Υ.Τ.Α. 
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Τα σημεία αυτά αναρρόφησης νωπού αέρα, θα βρίσκονται κατά προτίμηση στα υψηλότερα σημεία της 
καμπίνας ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή αναρρόφηση αναθυμιάσεων από τα σκουπίδια και 
η μικρότερη δυνατή ρύπανση των φίλτρων. 
στ) Καταγραφικό ωρομετρητή ημερησίας λειτουργίας του μηχανήματος. 
 
11. Λοιπός εξοπλισμός συμπιεστή 
 
Ο συμπιεστής θα είναι εφοδιασμένος επιπλέον με: 
- Δύο εμπρόσθιους και δύο οπίσθιους προβολείς εργασίας σε κατάλληλες θέσεις, με σχάρες 

προστασίας 
- Κλείθρα ασφαλείας σε κρίσιμα σημεία, όπως στο πώμα της δεξαμενής καυσίμων, εργαλειοθήκη, 

συσσωρευτές 
- Ηχητική σήμανση κινδύνου (κόρνα) 
- Ηχητικό προειδοποιητικό σήμα όπισθεν πορείας, αυτομάτως ενεργοποιούμενου και φωτεινή 

σήμανση που θα περιλαμβάνει περιστρεφόμενο φανό κίτρινου χρώματος στην οροφή του 
θαλάμου 

- Συσσωρευτές κλειστού τύπου που δεν απαιτούν συντήρηση 
- Προφυλακτήρες τσιμουχών στεγανοποίησης, ελευθέρων τροχών, υδραυλικών γραμμών, κλπ. 
- Σύστημα φραγής εισόδου απορριμμάτων στον κινητήρα, το σύστημα μετάδοσης, την καμπίνα, 

κλπ. 
- Εκτροπείς απορριμμάτων στους προφυλακτήρες που θα είναι όλοι βαρέως τύπου 
- Πυροσβεστήρα κατάλληλων προδιαγραφών και κατάλληλα στερεωμένο 
- Εργαλειοθήκη με εργαλεία συχνής χρήσης 
- Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές 
- Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης 
- Πλήρη λίστα ανταλλακτικών με περιγραφή, εικόνες και κωδικούς 
- Ότι άλλο απαιτείται κατά την κρίση των κατασκευαστών για την ασφαλέστερη και αποδοτικότερη 

εργασία 
12. Βάρος και διαστάσεις Συμπιεστή 
Το συνολικό βάρος του συμπιεστή με το σύνολο του προαναφερθέντος εξοπλισμού, θα πρέπει να 
είναι κατ΄ ελάχιστο 20.000 kg σε κατάσταση λειτουργίας. 
13. Βαφή 
Το μηχάνημα θα είναι βαμμένο με χρώματα άριστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αντισκωριακή προστασία του, με δεδομένο ότι θα έρχεται σε επαφή με υλικά ποικίλης φύσεως και 
ιδιοτήτων. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων του εξοπλισμού για όλα τα είδη, ορίζεται σε έξι (6) μήνες. Ο 
χρόνος παράδοσης αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας που καθορίζεται στη σύμβαση  και 
λήγει με την προσκόμιση και την προσωρινή παραλαβή των μηχανημάτων. Τα μηχανήματα θα 
προσκομισθούν και θα παραδοθούν ελεύθερα επί εδάφους, στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας ή 
όπου υποδειχτεί από την Περιφέρεια. 
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Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή ώστε 
τα υπό προμήθεια μηχανήματα να παραδοθούν ελεύθερα από οποιουσδήποτε φόρους και δασμούς 
στον ως άνω χώρο.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Περιφέρειας, μετά από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής 
μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή 
υποβλήθηκε έγκαιρα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 

1.Προσωρινή παραλαβή  

(α) Η προσωρινή παραλαβή του/των μηχανήματος/των θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή 
Παραλαβής που συγκροτείται από την Περιφέρεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα μηχανήματα του συνοδευόμενα από ότι 
απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.  
Η προσωρινή παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει από την παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής στις 
εγκαταστάσεις που θα υποδείξει η Περιφέρεια και πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός των πέντε (5) 
επόμενων ημερολογιακών ημερών από την προσκόμισή τους . Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται σε 
ποσοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο των προσφερόμενων ειδών, σε αντιπαραβολή και συμφωνία με τα 
προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής – τιμολόγια, συντάσσεται δε Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την 
υποχρέωση του επόμενου εδαφίου (β) του παρόντος άρθρου, η προσωρινή παραλαβή θα γίνει όταν η 
Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής.  
Με την προσωρινή παραλαβή το/τα μηχάνημα/τα θα συνοδεύεται/ονται (για όποιο απαιτείται από τις 
κείμενες διατάξεις) και από έγκριση τύπου σε ισχύ, της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας.  
(β) Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 
αποθήκη παραλαβής των μηχανημάτων και την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που 
προτίθεται να προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  
(γ) Μετά την προσκόμιση των ειδών στις εγκαταστάσεις που θα υποδείξει η Περιφέρεια, ο 
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης θεωρημένο από 
τον υπεύθυνο των εγκαταστάσεων στο οποίο να αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος και 
η ποσότητα, και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 
(δ) Ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη για καταστροφή ή φθορά των μηχανημάτων που προσφέρει, 
μέχρι την προσκόμιση τους στην θέση εγκατάστασης και την υποβολή στην Υπηρεσία του 
αποδεικτικού προσκόμισης θεωρημένου από τον υπεύθυνο της Περιφέρειας κατά τα άνω.  
2.Παρελκόμενα  
Το κάθε μηχάνημα κατά την προσωρινή παραλαβή του θα συνοδεύεται και από:  

 Το βιβλίο συντήρησης του εργοστασίου (Maintenance Booklet), σε δύο σειρές, στην Ελληνική ή 
στην Αγγλική,  

 To εικονογραφημένο βιβλίο (κατάλογο) ανταλλακτικών (Parts Books) με κωδικούς ονομαστικά του 
εργοστασίου και φωτογραφίες, ομοίως σε δύο σειρές στην Ελληνική ή Αγγλική,  

 Τα εγχειρίδια λειτουργίας (operational manuals) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, σε δύο σειρές  

 Τεχνικά σχέδια επισκευών και μηχανολογικών – ηλεκτρολογικών – υδραυλικών - πνευματικών 
κυκλωμάτων, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών.  

 Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης και πίνακα των απαραιτήτων εργασιών, αναλωσίμων και 
τυχόν ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση (σέρβις) του/των μηχανήματος/των για το χρονικό 
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διάστημα που έχει προσφέρει ο ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του, με έναρξη μετά την 
Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού.  

 Πιστοποιητικό CE στην ελληνική ή επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική και επίθεση (σήμανση) 
του CE στο μηχάνημα (CE Mark).  

 Την συνήθη σειρά εργαλείων συντήρησης και αντιμετώπισης μικροβλαβών (με αναλυτικό 
κατάλογο περιλαμβανομένων εργαλείων).  

 Έναν (1) Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον ισχύοντα ΚΟΚ κατάλληλης χωρητικό-τητας που θα είναι 
σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής του μηχανήματος (για τα κινούμενα μηχανήματα).  

 Ένα πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον ΚΟΚ (κιβώτιο Α΄ βοηθειών).  

 Ένα τρίγωνο βλαβών και ένα φάρο και ότι άλλο προβλέπεται από τον ΚΟΚ (για τα κινούμενα 
μηχανήματα).  

 Ηλεκτρονικό ταχογράφο (για τον τράκτορα)  

 Αντιολισθητικές αλυσίδες (για τον τράκτορα)  

 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρμόδια υπηρεσία κλπ) για την 
καταχώρηση και την έκδοση της νόμιμης άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για 
όποιο μηχάνημα αυτό απαιτείται.  

 Πινακίδες σταθερά τοποθετημένες στα επιμέρους σημεία του/των μηχανήματος /των οι οποίες θα 
αναγράφουν στην ελληνική γλώσσα οδηγίες για ασφαλή χειρισμό του/τους.  

3.Περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας (πρακτικής δοκιμασίας)  
Αμέσως μετά την προσωρινή παραλαβή θα αρχίσει η δοκιμαστική λειτουργία (πρακτική δοκιμασία). 
Κατά την πρακτική δοκιμασία, ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του φροντίδα και δαπάνη σε 
δοκιμαστική λειτουργία και χρήση των μηχανημάτων σε πραγματικές συνθήκες παρουσία της 
Επιτροπής Παραλαβής. Μέσα στο διάστημα αυτό η Επιτροπή Παραλαβής θα υποβάλλει το/τα 
μηχάνημα/μηχανήματα σε λεπτομερή εξέταση και πρακτικές δοκιμές / εργασίες σε πραγματικές 
συνθήκες κατά την κρίση της (ανάλογα με το κάθε είδος), ώστε να βεβαιωθεί ότι το/τα μηχάνημα/τα 
ανταποκρίνεται/νονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των 
τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνο/α με την προσφορά του αναδόχου. 
Στην περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας (πρακτικής δοκιμασίας) θα πραγματοποιηθούν επίσης 
πολλαπλές δοκιμές κατά τις οποίες θα ελεγχθούν πλήρως όλα τα υποσυστήματα των μηχανημάτων 
και ιδιαίτερα οι διατάξεις ελέγχου και προστασίας. Στο ίδιο διάστημα ο ανάδοχος θα πρέπει να 
εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδείξει η Περιφέρεια, με κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό 
προσωπικό, στον τόπο εργασίας ή/και στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, στην λειτουργία και 
συντήρηση των μηχανημάτων. Οι δοκιμές, λειτουργία, έλεγχοι και εκπαίδευση θα γίνουν με μέσα, 
όργανα και έξοδα του Αναδόχου και θα αφορούν την καλή κατασκευή, λειτουργία και απόδοση των 
μηχανημάτων, η δε δαπάνη τους περιλαμβάνεται, ανηγμένα, στο συμβατικό τίμημα του αντίστοιχου 
είδους.  
4.Οριστική παραλαβή  
Μετά τη δοκιμαστική λειτουργία και εφόσον δεν ανακύψουν προβλήματα, γίνεται η οριστική παραλαβή 
του είδους με την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και 
ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας.  
Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισμού του είδους και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής μέσα 30 ημέρες από την προσωρινή παραλαβή, 
θεωρείται ότι η οριστική παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της 
Περιφέρειας και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου με βάση μόνο το 
θεωρημένο από τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας αποδεικτικό προσκόμισης τούτου.  
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στην Περιφέρεια και δεν έχει ληφθεί η 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί 
αυτοδίκαια. 
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                                                                   ΑΡΘΡΟ 3Ο  
 

Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 
 
1. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου μέχρι την οριστική παραλαβή είναι επίσης :  

 Να επικολλήσει σταθερά και σε εμφανή σημεία στις πλαϊνές επιφάνειες του μηχανήματος, 
επιγραφές που θα του υποδειχθούν από την Περιφέρεια και θα εξασφαλίζουν τη δημοσιότητα του 
έργου.  

 Να τοποθετήσει τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα του υποδείξει η 
Περιφέρεια.  

 Να αποκομίσει από τους χώρους παράδοσης των μηχανημάτων, με δικές του δαπάνες και ευθύνη, 
όλα τα υλικά συσκευασίας του εξοπλισμού.  

2.Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή ή διαφωνίας μέλους της επιτροπής ή σε περίπτωση που 
κάποιο μηχάνημα δεν πληροί τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από 
αυτούς, τότε δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα αναφερόμενα στην  παρούσα 
διακήρυξης.  
3.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών, ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, 
αυτά δεν παραλαμβάνονται και είναι δυνατόν να εγκριθεί η αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή - εφόσον 
απαιτηθεί – η αντικατάσταση των υλικών με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της 
σύμβασης και της προσφοράς, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.  
4.Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόμενα είδη δεν έχουν έγκριση τύπου σε ισχύ (όπου 
απαιτείται) και δεν παρέχεται η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας καθώς και η έγγραφη δήλωση 
ανάληψης δέσμευσης για διάθεση ανταλλακτικών στην Περιφέρεια για την περίοδο αποδοτικής 
λειτουργίας των μηχανημάτων.  
5.Τα υπό προμήθεια μηχανήματα μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την 
Οριστική Παραλαβή τους από την Περιφέρεια.  
  
 
  


