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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «Απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων συμβατικού καυσίμου αποτελούμενο από καινούργιο πλαίσιο μικτού φορτίου

15  tn και  καινούργια υπερκατασκευή τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κ.μ.  με  σύστημα πλύσης κάδων (με δυνατότητα της πλύσης και

απολύμανσης όλων των τύπων κάδων που συλλέγει).

ΟΧΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με 
συμπιεστή απορριμμάτων (τύπου πρέσας) 12κμ και σύστημα πλύσης 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.

Τα προσφερόμενα οχήματα (τόσο το πλαίσιο του οχήματος όσο και η υπερκατασκευή) πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα

και πρόσφατης κατασκευής. Τα οχήματα θα συνοδεύονται απαρέγκλιτα από τεχνικά φυλλάδια /prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά

προτίμηση (ή στην Αγγλική), των προσφερόμενων πλαισίων των οχημάτων, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.

Πλαίσιο οχήματος

Το  απορριμματοφόρο  όχημα  θα 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 ή των αντιπροσώπων τους , 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 περιγραφή του κατασκευαστή της.

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο 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

επιτρεπομένου. Το πλαίσιο θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.

Ο προμηθευτής οφείλει να δηλώσει γραπτώς το ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων.  To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι

μικρότερο του απαιτούμενου, για την μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους τουλάχιστον 340 kgr/m3. Για τον σκοπό αυτό θα

υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατανομής φορτίων.

Η  ικανότητα  του πλαισίου  οχήματος  σε ωφέλιμο  φορτίο  απορριμμάτων  θα είναι  τουλάχιστον  4 tn.  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
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συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτησητου 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.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές (Δήμος Χαϊδαρίου) και άλλα διακριτικά στοιχεία (σήμα του Δήμου κλπ) που θα 

καθορίσει ο Δήμος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα :

-Εφεδρικός τροχός πλήρη, τοποθετημένος σε ασφαλές μέρος του 

αυτοκινήτου. -Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. -

Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ -Πλήρες φαρμακείο 

σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. -Τρίγωνο βλαβών

-Ταχογράφος

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής

-Βιβλίο ανταλλακτικών.

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.

Κινητήρας

Ο κινητήρας  θα  είναι  πετρελαιοκίνητος  ,  τετράχρονος  υδρόψυκτος,  από  τους  γνωστούς  σε  κυκλοφορία  τύπους  νέας  αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας  EURO 6,  DIESEL, 4/χρονος,  τουλάχιστον 4/κύλινδρος,  υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους  τύπους και  άριστης φήμης,

μεγάλης  κυκλοφορίας.  Η  ονομαστική  ισχύς  κατά  DIN θα είναι  τουλάχιστον  230Hp και  ροπής  900Nm.  Θα διαθέτει  στροβιλοσυμπιεστή

καυσαερίων (Turbo). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 5.000cc.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει στο Δήμο απαρέγκλιτα τις καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε

σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι επιθυμητό η
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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.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει γραπτώς τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .

 Τον τύπο και τον κατασκευαστή.

 Την πραγματική ισχύ και τον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.

 Την μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

 Τις καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των 
στροφών.

 Τον κύκλο λειτουργίας (4-χρόνος).

 Τον αριθμό και τη διάταξη των κυλίνδρων και τον κυλινδρισμό.

Σύστημα μετάδοσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό  και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας.

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμίαντο ώστε να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Η

μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών

και των ημιαξονίων.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και

συντελεστή τριβής 0,60. 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.

Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), 

σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο στον πίσω άξονα ή σύστημα αντίστοιχου τύπου καθώς και 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 ώστε να είναι φιλικό

προς το περιβάλλον.

Σύστημα διεύθυνσης

Το τιμόνι θα 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.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει γραπτώς όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του οχήματος. Η ακτίνα στροφής θα πρέπει να είναι
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η ελάχιστη δυνατή.

Άξονες – αναρτήσεις

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος των αναρτήσεων του εμπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air 

suspension) ή συνδυασμός αυτών. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει εγγράφως τον ο τύπος και τις 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 κατά προτίμηση 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.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει εγγράφως κατά τρόπο σαφή τον τύπο, τον κατασκευαστή και τις ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και 

ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).

Καμπίνα οδήγησης

Η καμπίνα θα είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και θα εδράζεται επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος. Το

κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και θα προσφέρει άνεση στον οδηγό, με ενσωματωμένη

ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς.

Η καμπίνα 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 θερμαινομένου φρέσκου αέρα,  aircondition,  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.

Η καμπίνα Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένη με τους 

προβλεπόμενους καθρέπτες, και τους διατάξεις παραγωγής των φωτιστικών και ηχητικών σημάτων.

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.

Χρωματισμός

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο θα 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. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει 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, σεαντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.
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ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ

Γενικά

Η υπερκατασκευή  θα  είναι  με  συμπιεστή  απορριμμάτων  τύπου  πρέσας.  Ο  ωφέλιμος  όγκος  σε  συμπιεσμένα  απορρίμματα  θα  είναι

τουλάχιστον  12m3.  θα  είναι  κατάλληλη  για  φόρτωση  οργανικών  οικιακών  απορριμμάτων  συσκευασμένων  σε  πλαστικούς  σάκους,  σε

χαρτοκιβώτια  ή  ξυλοκιβώτια  και  για  οργανικά  οικιακά απορρίμματα  χωρίς  συσκευασία,  που  θα φορτώνονται  με  φτυάρι  κτλ.  Θα είναι

κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή μεταφορά των οργανικών απορριμμάτων.

Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1min. Ο προμηθευτής οφείλει να πληροφορήσει γραπτώς για το

χρόνο 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 κάθε δυνατή ασφάλεια και σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς πάνω στο σασί με εξασφάλιση της κατανομής των βαρών.

Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θαείναι 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.

Ο προμηθευτής οφείλει να πληροφορήσει γραπτώς την Υπηρεσία για το βάρος της υπερκατασκευής. Η κατανομή βαρών θα είναι σύμφωνα 

με τα χαρακτηριστικά του πλαισίου Η κιβωτάμαξα θα είναι πλήρως στεγανή.

Κυρίως σώμα υπερκατασκευής-Χοάνη φόρτωσης-Οπίσθια θύρα

Το σώμα της υπερκατασκευής θα είναι από χαλυβδοέλασμα, 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 (όπως η χοάνη τροφοδοσίας και

το  εσωτερικό  δάπεδο  του  σώματος),  ο  χρησιμοποιούμενος  χάλυβας  θα  πρέπει  να  είναι  ειδικού  αντιτριβικού  τύπου  HARDOX 450  ή

ανθεκτικότερος. Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα είναι τουλάχιστον 4mm, το δε πάχος του κατώτερου τμήματος της χοάνης θα είναι

τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της χοάνης τουλάχιστον 3mm.

Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 1,6m3. Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει γραπτώς σχέδιο της χοάνης 

φόρτωσης με διαστάσεις καθώς και υπολογισμό της χωρητικότητάς της.

Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που δέχεται και περιέχει τα απορρίμματα και την οπίσθια

θύρα έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροών από το σώμα, τα στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να μην πέφτουν

στο οδόστρωμα. Η λεκάνη αυτή θα είναι συνδεμένη με την χοάνη παραλαβής των απορριμμάτων μέσω ειδικού στομίου και σωλήνα έτσι ώστε

τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωσή της θα γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά την φάση της εκφόρτωσης.

Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.

Τα  πλευρικά  τοιχώματα  και  η  οροφή  θα  είναι  κυρτής  μορφής  και  τα  πλευρικά  τοιχώματα  θα  είναι  χωρίς  ενδιάμεσες  ενισχύσεις.  Ο

προμηθευτής  οφείλει  να προσκομίσει  τα 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 πρέπει να υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση

Σελίδα 7



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

επισκευής.

Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος θα ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα με

απόλυτη στεγανότητα. 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 θα βρίσκονται στις πλευρές του σώματος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται

πλήρης στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια μεταξύ σώματος και πόρτας.

Σύστημα συμπίεσης

Το σύστημα συμπίεσης θα είναι κατάλληλο για οργανικά οικιακά 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 θα είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ

χάλυβα για αυξημένη αντοχή.

Η χοάνη φόρτωσης θα 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 5mm ενώ το υλικό των

πλευρών που έρχονται σε επαφή με τα απορρίμματα θα είναι HARDOX 450 ή ανθεκτικότερο.

Η συνολική συμπίεση των απορριμμάτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον 450 kg/m3 ανάλογα με την 

σύνθεση των απορριμμάτων 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 350bar) 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

και εντός της θύρας συμπίεσης.

Το υδραυλικό  σύστημα πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένο  με  τα  κατάλληλα ασφαλιστικά και  μηχανισμούς  ανακουφίσεως για την  αποφυγή

υπερφορτώσεων του οχήματος. Ο προμηθευτής οφείλει να αναφερθεί γραπτώς στις αναπτυσσόμενες δυνάμεις στην πλάκα συμπίεσης και να

υποβάλλει αναλυτικό υπολογισμό αυτών.

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.

Ηλεκτρικό σύστημα

Θα υπάρχει  πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και  σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο. K. και  θα 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 (πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων.

Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα γίνεται από την καμπίνα του οχήματος, μέσω κατάλληλης

παράκαμψης,  προκειμένου  να  υπάρχει  ασφάλιση  των  παροχών.  Κατά  τον  τρόπο  αυτό,  το  ηλεκτρικό  σύστημα  του  απορριμματοφόρου

μηχανισμού θα εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του οχήματος, χωρίς ωστόσο να την επιβαρύνει. Τα σήματα που θα συνδέουν τη

λειτουργία του απορριμματοφόρου μηχανισμού με τη λειτουργία του οχήματος θα οδηγούνται μέσω κεντρικού καλωδίου προς έναν λογικό
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ελεγκτή, ο οποίος θα βρίσκεται εγκατεστημένος σε κατάλληλη υποδοχή της οπίσθιας θύρας.

Ο  λογικός  ελεγκτής  θα  έχει  τη  δυνατότητα  προγραμματισμού,  καθώς  και  τηλεπικοινωνίας  (μέσω  θύρας  Ethernet,  GSM,  Bluetooth IOS,

Bluetooth ANDROID),  παρέχοντας  τη  δυνατότητα  διαγνωστικού  ελέγχου  του  προγράμματος  από  απόσταση.  Ο  λογικός  ελεγκτής  θα

επικοινωνεί με μια οθόνη επιτήρησης του συστήματος -η οποία θα είναι ενσωματωμένη με το χειριστήριο καμπίνας - μέσω διαύλων CAN, οι

οποίοι θα μεταφέρουν τα σειριακά ψηφιακά σήματα της λειτουργίας του συστήματος, αποφεύγοντας πολλές καλωδιώσεις. Επιπλέον, θα

είναι πλήρως συμμορφωμένος με όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ηλεκτρομαγνητική του συμβατότητα και ατρωσία, για την

ανθεκτικότητά του απέναντι στη σκόνη και την υγρασία (IP66), καθώς και για την αντοχή του στον πεπιεσμένο ατμό (IP69K).

Τα  καλώδια  που  θα  μεταφέρουν  σήματα  για  τις  λειτουργίες  της  υπερκατασκευής  θα  εκκινούν  από  τον  λογικό  ελεγκτή  και  αφού  θα

διακλαδίζονται  σε  κεντρικό  κουτί  διακλαδώσεων,  θα κατευθύνονται  προς  τα χειριστήρια,  προς  τις  κατευθυντήριες  βαλβίδες,  προς τους

επαγωγικούς αισθητήρες, προς τις συσκευές φωτισμού και  προς τους προειδοποιητικούς φάρους. Στο κεντρικό κουτί διακλαδώσεων θα

βρίσκεται,  επίσης,  εγκατεστημένος  βομβητής,  ο  οποίος  θα  εκπέμπει  κατάλληλο ηχητικό  σήμα κατά  την  ανύψωση ή  την  κατάβαση της

οπίσθιας θύρας.

Όλες οι καλωδιώσεις του συστήματος θα μεταφέρονται μέσω στεγανών αγωγών, καλά προστατευμένες μέσα σε διαμορφωμένα κανάλια επί

της κατασκευής, αλλά και εύκολα προσβάσιμες, προκειμένου για την εύκολη αντικατάστασή τους. Όλα τα καλώδια θα είναι συμμορφωμένα

με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 2006/95 και θα φέρουν διακριτική αρίθμηση για τον εύκολο εντοπισμό τους.

Στο χειριστήριο καμπίνας θα βρίσκεται επίσης ενσωματωμένη οθόνη επιτήρησης συστήματος (7’’ τουλάχιστον, υγρών κρυστάλλων), η οποία

θα περιλαμβάνει:

 Οθόνη της κάμερας οπίσθιας επιτήρησης (με δυνατότητα μεγέθυνσης καιπλήρους κάλυψης της 

οθόνης του χειριστηρίου).

 Πλήκτρα αφής για την ενεργοποίηση των φάρων, του προβολέα εργασίας, τηςλειτουργίας της 

φόρτωσης και της λειτουργίας εκκένωσης.

 Οθόνη ενδείξεων κατάστασης συστήματος, με εικονίδια τα οποία θαεναλλάσσονται, 

δεικνύοντας την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.

 Αναδυόμενα παράθυρα με επεξηγηματικές προειδοποιήσεις για σφάλματα ήδυσλειτουργίες του

συστήματος.

 Ωρόμετρο λειτουργίας.

 Ημεροδείκτη και ωροδείκτη.

 Ένδειξη θερμοκρασίας λαδιού.

 Οθόνη ιστορικού σφαλμάτων του συστήματος.

 Μενού με πληροφορίες για τα τεχνικά στοιχεία του οχήματος, για το πρόγραμμα συντήρησής του 

και για την επεξήγηση των ενδείξεων κατάστασης του συστήματος.

 Μενού ρυθμίσεων με περιορισμένη πρόσβαση, που θα επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

να εκτελεί επιλεγμένες ρυθμίσεις στο σύστημα και ειδικότερα στις πιέσεις του υδραυλικού 

συστήματος Ο χειρισμός των λειτουργιών του μηχανισμού συμπίεσης και του ανυψωτικού 

μηχανισμού θα

γίνεται από δύο χειριστήρια που θα βρίσκονται εργονομικά εγκατεστημένα εκατέρωθεν, στις

εξωτερικές πλευρές της οπίσθιας θύρας, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 

1501-1, προκειμένου για τη μέγιστη ασφάλεια των εργατών της αποκομιδής.

Και τα δύο χειριστήρια θα είναι απόλυτα στεγανά, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στη
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σκόνη (IP66) και θα συμπεριλαμβάνουν πλήκτρα και διακόπτες, ως ακολούθως:

 Πλήκτρο Διακοπή έκτακτης ανάγκης (E-stop), για την ακαριαία παύση τωναπορριμματικών 

λειτουργιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (Κόκκινο).

 Πλήκτρο Κουδούνι για την ειδοποίηση του χειριστή στην καμπίνα (Μαύρο).

 Πλήκτρο ύψωσης ανυψωτικού μηχανισμού (Γαλάζιο).

 Πλήκτρο κατάβασης ανυψωτικού μηχανισμού (Μπλε).

 Περιστροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργία του φορείου.

 Περιστροφικό διακόπτη για την ελεγχόμενη λειτουργία της πλάκας σάρωσης.

 Πλήκτρο Απεμπλοκή (Rescue) για την παύση του κύκλου συμπίεσης σεπερίπτωση εμπλοκής

(Κίτρινο).

 Πλήκτρο Ενεργοποίηση αυτόματου κύκλου συμπίεσης (Μαύρο).

Ειδικότερα στο χειριστήριο οπίσθιας θύρας της  δεξιάς  πλευράς θα βρίσκεται  εγκατεστημένος  επιλογέας,  ο οποίος  θα καθορίζει  εάν το

πλήκτρο Αυτόματος κύκλος συμπίεσης θα ενεργοποιήσει έναν ή συνεχόμενους κύκλους συμπίεσης. Όλα τα πλήκτρα επαναφοράς που θα

ενεργοποιούν  απορριμματικές  λειτουργίες  θα φέρουν  προστατευτικό περίβλημα,  ενώ δίπλα από κάθε πλήκτρο ή διακόπτη θα υπάρχει

εικονιστική σήμανση με δεικτικά χρώματα, που θα καθιστούν σαφή την ερμηνεία της λειτουργίας του.

Ο χειρισμός  της  λειτουργίας  της  κατάβασης  της  οπίσθιας  θύρας  θα  γίνεται  από  ένα  και  μόνο  χειριστήριο,  το  οποίο  θα  βρίσκεται  

εγκατεστημένο στο οπίσθιο μέρος της αριστερής πλευράς του σώματος, προκειμένου ο χειριστής να έχει άμεση οπτική επαφή με τον χώρο

πίσω από το όχημα, τη στιγμή που θα εκτελεί τη λειτουργία. Το χειριστήριο θα φέρει δύο πλήκτρα, που θα ενεργοποιούν την κατάβαση της

οπίσθιας θύρας, εγκατεστημένα κατά τρόπο που θα υποχρεώνουν στη χρήση και των δύο χειρών του χειριστή. Ανάμεσα σε αυτά θα υπάρχει

ένα  ακόμη  πλήκτρο  Διακοπή  έκτακτης  ανάγκης  (E-stop),  προκειμένου  για  την  ακαριαία  παύση  των  απορριμματικών  λειτουργιών  σε

περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

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

xτένας. Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα είναι τουλάχιστον 700kg.

Το όχημα θα φέρει  επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής  αποκομιδής ειδική διάταξη η οποία με την χρήση υδραυλικής

ενέργειας θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα κλειδώνει-ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους οποίους θα ανυψώνει με το σύστημα

της χτένας. Ειδικότερα η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα παραλαμβάνονται με το σύστημα της χτένας αποτρέποντας

έτσι τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης απόρριψης των απορριμμάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσματος του κάδου μετά

το άδειασμά του. Η απενεργοποίηση του ανωτέρω μηχανισμού στην φάση της καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε ορισμένο ύψος έτσι ώστε να

αποφεύγεται η θραύση του κάδου αλλά και η εύκολη παραλαβή του από τους χειριστές. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση

σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.

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 ηλεκτρο_υδραυλικής 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. Ο προμηθευτής

οφείλει να αναφέρει γραπτώς τα στοιχεία των υδραυλικών κυλίνδρων.
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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).  Ο

προμηθευτής οφείλει  να παραδώσει εγγράφως στην Υπηρεσία τον τύπο και  την μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές καθώς και  την

μέγιστη πίεση της αντλίας (με την παροχή των κατάλληλων διαγραμμάτων). Το όχημα θα φέρει ωρόμετρο λειτουργίας δυναμολήπτη (P.T.O.)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ

Δεξαμενή καθαρού νερού

Η δεξαμενή καθαρού νερού θα είναι χωρητικότητας 800 λίτρων τουλάχιστον και χωροταξικά έτσι τοποθετημένη ώστε να μην υπάρχει κατά τη

διάρκεια  της  πλύσης  κάδων  καμία  μετατόπιση  του  κέντρου  βάρους  λόγω  μεταφοράς  νερού  από  την  δεξαμενή  αυτή  στην  δεξαμενή

ακαθάρτων.  Θα  είναι  τοποθετημένη  στην  εμπρόσθια  πλευρά  του  σώματος  και  πίσω  από  τον  προωθητήρα  απορριμμάτων.  Θα  είναι

κατασκευασμένη  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  υψηλής  ποιότητας  πάχους  τουλάχιστον3  χιλ.  με  εσωτερικές  ενισχύσεις  και  επαρκή  αριθμό

διαφραγμάτων για την αποφυγή της απότομης μετατόπισης του νερού προς κάθε κατεύθυνση και κατά συνέπεια του κέντρου βάρους του

οχήματος. Η δεξαμενή καθαρού νερού θα φέρει δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα προειδοποίησης στο θάλαμο του οδηγού

όταν η στάθμη του νερού έχει  κατέλθει  κάτω από ένα όριο ασφαλείας.  Τέλος θα διατίθεται ειδικό σύστημα το οποίο θα θέτει  εκτός

λειτουργίας το συγκρότημα ψεκασμού νερού πλύσεως προς αποφυγήν καταστροφής του λόγω έλλειψης ύδατος πλύσεως.  Η δεξαμενή

τέλος θα έχει στόμιο επιθεώρησης και στόμιο πλήρωσης κατάλληλο, για γέμισμα από δίκτυο υδροληψίας ή πυροσβεστικούς κρουνούς.

Δεξαμενή ακαθάρτου νερού

Η δεξαμενή  ακαθάρτου  νερού  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  (AISA 304)  πάχους  τουλάχιστον  3mm.  Θα  είναι

χωρητικότητας 350L περίπου και θα τοποθετείται στο πλαϊνό μέρος του οχήματος και κάτω από την υπερκατασκευή. Θα έχει ειδικό σύστημα

προκειμένου νε αδειάζει γρήγορα και επιπλέον θα υπάρχει ειδικό άνοιγμα έτσι ώστε να καθαρίζεται.

Θάλαμος πλύσης κάδων

Σαν θάλαμος πλύσεως κάδων θα χρησιμοποιείται η χοάνη εκκένωσης με κατάλληλη διαμόρφωση για να δέχεται τον κάδο αυτόματα που να

αποκλείει την διαρροή νερού στο δρόμο. Στο θάλαμο θα υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το αποτελεσματικότερο πλύσιμο των

κάδων  καθώς  και  για  την  άντληση  και  μεταφορά  στην  αντίστοιχη  δεξαμενή  των  ακαθάρτων  νερών.  Επίσης  θα  υπάρχει  κατάλληλος

μηχανισμός  για  το  φιλτράρισμα  των  ακαθάρτων  νερών  ώστε  μετά  την  αποστράγγιση  όλα  τα  στερεά  και  ημίρευστα  κατάλοιπα  να

συγκεντρώνονται σε ειδικό φρεάτιο αποστράγγισης που θα φέρει το όχημα για το σκοπό αυτό και το οποίο είναι δυνατόν να εκκενωθεί κατά

βούληση.

Σύστημα πλύσεως κάδων

Το σύστημα αυτό θα είναι κατάλληλο για την πλύση εσωτερικά όλων των κάδων τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120L μέχρι

1300L πλαστικών ή μεταλλικών. Θα υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου πλύσης των κάδων με χρονοδιακόπτη ανάλογα με τις

ανάγκες και το βαθμό ρύπανσης τους. Το σύστημα πλύσης κάδου θα πρέπει να συνδυάζει την χαμηλή κατανάλωση νερού ανά κάδο (με

άριστη ποιότητα πλύσης), προκειμένου να εξασφαλίζεται η αυτονομία πλύσης σχεδόν όλων των κάδων που εκκενώνει.

Η παροχή νερού θα είναι 50L/min περίπου, η αναπτυσσόμενη πίεση νερού στην κεφαλή πλύσης θα είναι 200 bar περίπου. Το σύστημα 

εσωτερικού πλυσίματος θα δουλεύει με περιστροφική κεφαλή, θα έχει τουλάχιστον τέσσερα

(4) στόμια που θα καταλήγουν σε τέσσερα μπέκ διαμέτρου τουλάχιστον 0,1mm. Θα είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο

χάλυβα INOX AISI 303, ενώ θα φέρει σήμανση CE για την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων. Η γωνία εκτόξευσης του νερού θα
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μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα σε κάθε στόμιο από –90ο έως

+90ο ανάλογα με τις ανάγκες.

Λόγω της ειδικής σχεδίασης του συστήματος το εκτοξευόμενο νερό θα πλησιάζει ταυτόχρονα τα τοιχώματα και τον πυθμένα του κάδου με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται άριστη ποιότητα πλύσης με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση νερού ανά κάδο.

Η κεφαλή θα είναι περιστρεφόμενη με τη βοήθεια της πίεσης του νερού. Θα υπάρχει αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας όταν φράξει 

το στόμιο, όταν πέφτουν οι στροφές και όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν τροφοδοτείται η κεφαλή με νερό.

Η κεφαλή θα ενεργοποιείται με πίεση του μπουτόν πλύσης και μέσω ρομποτικού συστήματος θα εισέρχεται μέσα στον κάδο, θα λειτουργεί 

και στη συνέχεια θα επανέρχεται σε θέση ασφαλή από πιθανά χτυπήματα των κάδων πουθα εκκενώνονται.

Απολύμανση κάδου

Το σύστημα απολύμανσης των κάδων θα είναι κατάλληλο για την απολύμανση όλων των κάδων τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας

από 120L μέχρι 1300L. To σύστημα απολύμανσης θα λειτουργεί αυτόματα μετά την πλύση. Θα υπάρχει ειδική δεξαμενή τουλάχιστον (30 L) για

το απολυμαντικό υγρό καθώς επίσης και μηχανισμός ελέγχου ροής του. Όλο το σύστημα θα είναι ανθεκτικό σε προσβολή από τις χημικές

ιδιότητες  των  συνήθων  απολυμαντικών  της  αγοράς. Οι  χρόνοι  πλύσης  του  κάδου  και  ο  χρόνος  απολύμανσης  θα  ρυθμίζονται  από

χρονοδιακόπτες που βρίσκονται στο κεντρικό πίνακα ελέγχου.

Πίνακας ελέγχου και χειρισμού

Η υπερκατασκευή θα φέρει  σε ειδικό και  προσιτό (από τους χειριστές της υπερκατασκευής)  μέρος εκτός καμπίνας του οδηγού,  πίνακα

ελέγχου και χειρισμού όλων των λειτουργιών της υπερκατασκευής. Τα υλικά του πίνακα θα είναι άριστης ποιότητας και αντοχής σε βαριά και

συνεχή χρήση.

Αντλίες

Οι χρησιμοποιούμενες αντλίες θα είναι δύο και συγκεκριμένα :

α) Αντλία υψηλής πίεσης ύδατος με πίεση λειτουργίας 200bar περίπου και παροχή 49L/min περίπου, με έμβολα για την εσωτερική πλύση 

των κάδων και τις λειτουργίες του πιστολιού πλύσης.

β) Μηχανική φυγόκεντρο αντλία για την μεταφορά των αποπλυμάτων στην δεξαμενή ακαθάρτων, παροχής 40L/min περίπου.

Σύστημα πλύσης

Θα αποτελείται από ελαστικό σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου και μήκους, με πιστόλι υψηλής πίεσης και τα αντίστοιχα ειδικά ακροφύσια για

τις  διάφορες  χρήσεις.  Ο  σωλήνας  αυτός  θα  τυλίγεται-εκτυλίσσεται  σε  ειδική  χαλύβδινη  διάταξη  εκτύλιξης,  η  οποία  θα  βρίσκεται  σε

κατάλληλο μέρος του οχήματος (στο πίσω τμήμα).

Με  την  προσθήκη  του  πιστολιού  πλύσης  η  μάνικα  αυτή  θα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  πλύση  με  υψηλή  πίεση  πεζοδρομίων  και

κοινοχρήστων χώρων, αποκόλληση αφισών, πλύση οχημάτων, και άλλες χρήσεις.

Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια

Η υπερκατασκευή θα παρέχει 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 ικανοποιούνται απόλυτα οι βασικές απαιτήσεις :

 Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την 

ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007).
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 Ασφάλειας  μηχανών  –  σήμανση  CE για  όλη την  κατασκευή (υπερκατασκευή)  (στην  Ελληνική  γλώσσα ή

επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή

12.3.γ (IX παράρτημα)  της οδηγίας  2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όμοιο  με το προσφερόμενο είδος από διεθνώς

Διαπιστευμένο Φορέα,  με το οποίο  να προκύπτει  και  η συμμόρφωση του προσφερόμενου  οχήματος  με το

Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.

 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 θα συμπτύσσονται.

 Το  όχημα  θα  φέρει  επίσης  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 θα δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα θα σταματά. Η απενεργοποίηση του

παραπάνω κυκλώματος δεν θα είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της

καμπίνας  ο  οποίος  να  απενεργοποιεί  την  ανωτέρω  λειτουργία,  θα  υπάρχει  όμως  ποινή  παύσης  όλων  των

λειτουργιών του απορριμματοφόρου για 5 λεπτά. Ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το

πίσω και εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες). Θα υπάρχουν επίσης σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων

ενεργειών από τους εργαζόμενους. Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη

χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Ο Προμηθευτής οφείλει να συμμορφωθεί και να περιγράψει

αναλυτικά τις σχετικές διατάξεις και τους κανονισμούς. 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, τον οποίο θα περιγράφει γραπτώς ο προμηθευτής, που δεν θα επιτρέπει

υπερφόρτωση του οχήματος, ούτε την υπέρβαση 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 με τα ακόλουθα παρελκόμενα :

 Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, τοποθετημένοςσε ευχερή θέση.

 Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σεκατάσταση, 

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. και τις υπάρχουσες διατάξεις υγιεινής καιασφάλειας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 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).

Κριτήριο Ανάθεσης

Η  βαθμολογία  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  έως  120  βαθμούς.  Η  βαθμολογία  είναι  100  βαθμοί  για  τις
περιπτώσεις  που  ικανοποιούνται  ακριβώς  όλοι  οι  όροι  των  τεχνικών  προδιαγραφών.  Η  βαθμολογία  αυτή αυξάνεται  έως  120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%)

ΠΛΑΙΣΙΟ

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00

5 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8
Κιβωτάμαξα,   χοάνη   τροφοδοσίας - υλικά και τρόπος 
κατασκευής 100-120 10,00

9
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό 
σύστημα 100-120 10,00

10 Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00

11
Σύστημα συμπίεσης, ωφέλιμο φορτίο απορριμμάτων

100-120 10,00

12 Eξοπλισμός πλύσης κάδων 100-120 8,00

ΓΕΝΙΚΑ

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

14
Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία

100-120 10,00

15
Εξυπηρέτηση μετά  την  πώληση-  Τεχνική  υποστήριξη-  Χρόνος
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος
ανταπόκρισης συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120 6,00

16 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00

ΣΥΝΟΛΟ 100,00

Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη

Με την προσφορά ο οικονομικός φορέας πρέπει να καταθέσει:

Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων

του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί

από  την  αρμόδια  Δ/νση  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  &  ΔΙΚΤΥΩΝ  προκειμένου  να  είναι  εφικτή  η

ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Δήλωση  συμμόρφωσης  ΕΚ  (CE)  για  όλη  την  κατασκευή  (υπερκατασκευή)  (στην  Ελληνική  γλώσσα  ή  επίσημη

μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX



παράρτημα)  της  οδηγίας  2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου  όμοιο  με  το  προσφερόμενο  είδος  από  διεθνώς  Διαπιστευμένο

Φορέα, με το οποίο να προκύπτει και η συμμόρφωση του προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–

1501-1:2011+Α1:2015 που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα

Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα όπου να δηλώνεται επίσης,

ότι η εγγύηση είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και καλύπτει, χωρίς

καμία  επιπλέον  επιβάρυνση  του  Δήμου  Χαϊδαρίου,  την  αντικατάσταση ή  επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή

φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.

Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι εργασίες συντήρησης του πλήρους οχήματος για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εγγύηση καλής 

λειτουργίας, θα γίνονται με ευθύνη του αναδόχου στο συνεργείο συντήρησης που έχει δηλώσει με την προσφορά του.

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον για 3 έτη.

Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά 

ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

Οι προσφέροντες  πρέπει  να  επισυνάψουν  υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου  κατασκευής  ή του

επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια

υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά και τα υπόλοιπα μέρη π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα

δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον 

διαγωνιζόμενο.

β) θα καλύψει τον Δήμο Χαϊδαρίου με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί 

σκόπιμο.

Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης /

αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη

αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

Υπεύθυνη δήλωση για την παροχή προληπτικού service τόσο των οχημάτων όσο και των υπερκατασκευών (σύμφωνα με τις οδηγίες
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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των κατασκευαστών) για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας των οχημάτων.

Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα.

Δείγμα

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου είδους καθώς

και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από

την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα

υποδείξουν. Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Οπρομηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του Δήμου Χαϊδαρίου ως εξής:

- των εργατών καθαριότητας,

- των χειριστών του οχήματος, για το χειρισμό και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού.

Θα καταθέσει επίσης αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα 

εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).

Παράδοση Οχημάτων

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου Χαϊδαρίου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το όχημα θα 

παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των πινακίδων.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από οκτώ (8) μήνες. Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη 

δήλωση.

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, 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. Θα

ληφθούν  θετικά  υπόψη  οι  μικρότερες  λειτουργικές  ενεργειακές  και  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  των  εκπομπών  CO2,  NOx NMHC και

εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α CPV Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα (*) Τιμή Μονάδας Δαπάνη

Μέτρησης (€) (€)

1 CPV_34144510-6 Απορριμματοφόρο βιοαποβλήτων Αριθμός 1,00 165.000,00 € 165.000,00 €
συμβατικού καυσίμου αποτελούμενο από οχημάτων

καινούργιο πλαίσιο μικτού φορτίου 15  tn
και  καινούργια υπερκατασκευή  τύπου
πρέσας, χωρητικότητας 12κμ με σύστημα
πλύσης κάδων (με δυνατότητα της πλύσης
και απολύμανσης όλων των τύπων κάδων
που συλλέγει)

Σύνολο 165.000,00 €

Φ.Π.Α. 24% 39.600,00 €

Γενικό Σύνολο 204.600,00 €
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χαϊδάρι 10/12/2021 Χαϊδάρι 10/12/2021

Η AΪΔΑΡΙΟΥναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Η Συντάξασα

                    Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Πόλης

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

         & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc
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ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«Ανοικτού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα

με γερανό και αρπάγη 15 tn»

 2ΤΜΗΜΑ 1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανοικτού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα με γερανό και αρπάγη 15   tn  

ΓΕΝΙΚΑ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα μεταφοράς για τις

ανάγκες συλλογής και μεταφοράς κλαδεμάτων πρασίνου και λοιπών πράσινων αποβλήτων, το οποίο θα διαθέτει γερανό και αρπάγη.

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με προς απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος. Το προσφερόμενο

όχημα  (τόσο  το  πλαίσιο  οχήματος  όσο  και  η  υπερκατασκευή)  θα  είναι  απολύτως  καινούργιο,  αμεταχείριστο  και  πρόσφατης

κατασκευής. 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.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή ανατρεπόμενου φορτηγού. 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 πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο κατά 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 επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός.

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

Δήμος.

Ο κύκλος στροφής του οχήματος θα πρέπει είναι ο μικρότερος δυνατός. Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω 

παρελκόμενα:

-Εφεδρικός τροχός πλήρης, τοποθετημένος σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου.

-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.

-Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ

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

-Τρίγωνο βλαβών

-Ταχογράφος

-Βιβλία συντήρησης και επισκευής

-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Το όχημα 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 γραπτώς από τον προμηθευτή και μάλιστα κατά τρόπο 

σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος
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 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.

Κινητήρας

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος υδρόψυκτος, από τους γνωστούς σε κυκλοφορία τύπους νέας αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, τουλάχιστον 4/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης φήμης,

μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον 230Hp και ροπής 900Nm. Θα διαθέτει στροβιλοσυμπιεστή

καυσαερίων (Turbo). Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι περίπου 5.000cc.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει γραπτώς τις καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος, και της ροπής στρέψεως 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 δέον είναι να γίνεται κατακόρυφα προς τα πάνω, πίσω από την καμπίνα οδήγησης, με μονωμένη σωλήνα

εξάτμισης και εξαγωγή που θα εμποδίζει την είσοδο του νερού της βροχής. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό και δημιουργεί

πρόβλημα στην λειτουργία τους μηχανισμού της αρπάγης τότε θα γίνεται προς τα κάτω.

Οκινητήρας 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.

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει στην Υπηρεσία γραπτώς τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα,ήτοι: .

 Τύπος και κατασκευαστής

 Την πραγματική ισχύ, τον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.

 Την μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του.

 Τις καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό τωνστροφών.

 Τον κύκλο λειτουργίας (4-χρόνος).

 Τον αριθμό και την διάταξη των κυλίνδρων και τον κυλινδρισμό.

Σύστημα μετάδοσης

 Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) 

οπισθοπορείας.

 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.
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 Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου 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.

Σύστημα πέδησης

 Το  σύστημα  πέδησης  θα  είναι  διπλού  κυκλώματος  με  αέρα,  ενώ  ταυτόχρονα  θα διαθέτει  σύστημα  Αντιμπλοκαρίσματος

Τροχών  (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την

βελτίωση της  ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο  EBD (Electronic Brakeforce Distribution)  ή σύστημα αντίστοιχου τύπου.

Επιθυμητό είναι το όχημα να διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).

 Το σύστημα  πέδησης  θα είναι  διπλού κυκλώματος  με  αέρα,  ενώ ταυτόχρονα  θα διαθέτει  σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος

Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο στον πίσω άξονα ή σύστημα αντίστοιχου τύπου

καθώς και 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 ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Σύστημα διεύθυνσης

 Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική υποβοήθησησύμφωνα 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 γιαβολική επιβίβαση και 

αποβίβαση.

 Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει γραπτώς στην Υπηρεσία όλα τα στοιχεία για τις ακτίνεςστροφής του οχήματος. Η 

ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή.

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 AΪΔΑΡΙΟΥSR, 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
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της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο.

 Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει γραπτώς και κατά τρόπο σαφή τον τύπο , τον κατασκευαστή και τις ικανότητες αξόνων,

αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).

Καμπίνα οδήγησης

 Η καμπίνα θα είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και θα 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 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 θερμαινομένου φρέσκου αέρα, aircondition, 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.

Χρωματισμός

 Εξωτερικά θα 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.

ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ

 Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου.

 Η όλη κατασκευή θα είναι ενισχυμένη.

 Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο 

ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου.

 Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας δεν θα είναι μικρότερο των 5mm.

 Ο πυθμένας της κιβωταμάξας θα εδράζεται πάνω σε ψευδοπλαίσιο με εγκάρσιες δοκούς από τους οποίους οι δύο είναι 

διατομής UNP160 και τραβέρσες τύπου ΙΝP 80 τοποθετημένες ανά διαστήματα των 250 -300 mm.
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 Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας πάχους 4mm θα έχουν το μέγιστο από την νομοθεσία επιτρεπόμενο ύψος,  θα

φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα και θα φέρουν κατακόρυφες ενισχύσεις- ορθοστάτες διατομής “Π” ανά

500 έως 600mm.

 Η κιβωτάμαξα θα είναι ενισχυμένου τύπου. Θα είναι πάχους τουλάχιστον 4mm ST 37 και μήκους οριζόντιας προβολής

300mm.

 Το σύστημα της υδραυλικής ανατροπής θα είναι ισχυρής κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το επιτρεπόμενο ωφέλιμο 

φορτίο του αυτοκινήτου και του βάρους της κιβωτάμαξας κατά 30% τουλάχιστον.

ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ

Η οπίσθια θύρα θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 4mm με ενισχυτικές νευρώσεις εκ μορφοσίδερου

πάχους 5mm. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη βοήθεια ειδικών μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να

ανοίγει από το πάνω και από το κάτω μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της

θύρας θα γίνεται με την βοήθεια κλείστρων τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη που θα βρίσκεται εντός της

καμπίνας του οδηγού.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το υδραυλικό σύστημα θα αποτελείται από :

 Ανυψωτικό έμβολο

 Εμβολοφόρα αντλία λαδιού .

 Δοχείο λαδιού

 Βαλβίδα ανατροπής

 Τερματική βαλβίδα

 Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας.

H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια ενός υδραυλικού εμβόλου. Η υδραυλική αντλία του συστήματος θα παίρνει

κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη το δοχείο ελαίου με τις σωληνώσεις, καθώς

και η βαλβίδα ασφαλείας για την αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Ο χρόνος ανύψωσης

και κατάβασης της κιβωτάμαξας θα είναι 30 δευτερόλεπτα αντίστοιχα περίπου. Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι

εντός της καμπίνας του οδηγού.

Η θέση των φλας και πινακίδες κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από τη απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου 

προς τα όπισθεν.

Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες και παράλληλα θα είναι ευχερής η 

αντικατάστασή τους.
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ

Πάνω στο πλαίσιο θα τοποθετηθεί υδραυλικός περιστρεφόμενος γερανός με 2 αρθρωτούς βραχίονες, και 1 βραχίονα με 4 υδραυλικές 

επεκτάσεις με ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον:

Οριζόντια έκταση (m)) 2.00 4.00 5.50 7.00 9.00 10.00

Βάρος (kgr) 2.500 1.400 900 700 500 450

Στον πρόσθετο εξοπλισμό του γερανού θα περιλαμβάνεται ένας (1) γάντζος ανύψωσης φορτίων και μια (1) υδραυλική περιστρεφόμενη 
αρπάγη για την αποκομιδή κλαδιών κλπ.

Ο γερανός θα αποτελείται από μια βάση έδρασης με περιστροφική υπερκατασκευή, θα φέρει ασύρματο τηλεχειριστήριο καθώς και 
χειριστήρια στην μια πλευρά του οχήματος.

Ο γερανός θα έχει υδραυλική κάθοδο 2 ποδαρικών, ενώ το πλάτος του γερανού δεν θα ξεπερνά το πλάτος τουοχήματος.

Οι ασφαλιστικές διατάξεις που θα διαθέτει ο γερανός θα είναι τουλάχιστον, οι εξής:

- Βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε κύλινδρο για τον έλεγχο απώλειας πιέσεως του ελαίου.

- Σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης που ακινητοποιεί αυτόματα την ανάπτυξη του βραχίονα όταν αυτός υπερφορτωθεί και 
επιτρέπει μόνον τις κινήσεις συστολής.

- Διακόπτη κινδύνου για τον απόλυτο αποκλεισμό ροής ελαίου και ισχύος.Ασφαλιστικές

διατάξεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE

ΒΑΦΗ
Πριν από την βαφή θα γίνεται καθαρισμός με αμμοβολή όλων των μεταλλικών τμημάτων της κιβωτάμαξας. Στη συνέχεια αστάρωμα και

βαφή στο χρώμα επιλογής του Δήμου Χαϊδαρίου. Οι επιγραφές που θα φέρει το όχημα θα ορισθούν κατόπιν υπόδειξης του Δήμου

Χαϊδαρίου.

Ποιότητα- Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη

Με την προσφορά ο οικονομικός φορέας πρέπει   επί ποινή αποκλεισμού   να καταθέσει:  
 Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου

24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ/νση

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις

ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή)

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 έτη για το πλήρες όχημα όπου να δηλώνεται επίσης, ότι η εγγύηση

είναι  ανεξάρτητη  από  τα  προβλεπόμενα  σε  οποιαδήποτε  εργοστασιακή  εγγύηση  και  καλύπτει,  χωρίς  καμία  επιπλέον

επιβάρυνση  του  Δήμου  Χαϊδαρίου,  την  αντικατάσταση  ή  επιδιόρθωση  οποιασδήποτε  βλάβης  ή  φθοράς  συμβεί,  μη

οφειλόμενης σε κακό χειρισμό.

 Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι εργασίες συντήρησης του πλήρους οχήματος για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εγγύηση καλής 

λειτουργίας, θα γίνονται με ευθύνη του αναδόχου στο συνεργείο συντήρησης που έχει δηλώσει με την προσφορά του.

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας τουλάχιστον 3 έτη.


Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε 
φορά

ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.

 Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής ή του
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επίσημου  αντιπροσώπου  στην  Ελλάδα  στο  οποίο  θα  κατασκευαστούν  τα  υλικά (για  την  περίπτωση  που  μέρος  του  υπό

προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία

θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.

β) θα καλύψει τον Δήμο Χαϊδαρίου με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο.

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης /

αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη

αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

 Υπεύθυνη δήλωση για την παροχή προληπτικού service τόσο των οχημάτων όσο και των υπερκατασκευών (σύμφωνα με τις οδηγίες 

των κατασκευαστών) για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας των οχημάτων.

 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει άδεια λειτουργίας του συνεργείου συντήρησης στην Ελλάδα. Δείγμα

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου
είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ίδιο ή όμοιο δείγμα του
προσφερόμενου είδους σε τόπο που θα υποδείξουν. Να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η  βαθμολογία  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  έως  120
βαθμούς.  Η  βαθμολογία  είναι  100  βαθμοί  για  τις  περιπτώσεις  που
ικανοποιούνται  ακριβώς  όλοι  οι  όροι  των  τεχνικών  προδιαγραφών.  Η
βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  έως  120  βαθμούς  όταν  υπερκαλύπτονται  οι
τεχνικές προδιαγραφές.

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ

1 Ωφέλιμο Φορτίο 100-120 6,00

2 Ισχύς και Ροπή Στρέψης Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων 100-120 5,00

3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00

4 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00

5 Σύστημα αναρτήσεων 100-120 4,00

6 Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00

7 Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8 Κιβωτάμαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής. 100-120 10,00

9
Υδραυλικό σύστημα – αντλία - χειριστήρια    - ηλεκτρικό σύστημα

100-120 10,00

10 Σύστημα ανατροπής 100-120 10,00

11 Οπίσθια θύρα 100-120 3,00

12 Υδραυλικός γερανός 100-120 6,00

13 Λοιπός και πρόσθετος Εξοπλισμός 100-120 1,00

ΓΕΝΙΚΑ

14 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

15 Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία 100-120 10,00

16
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120
10,00

17 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00

ΣΥΝΟΛΟ 100,00



Εκπαίδευση Προσωπικού

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του ΔήμουΧαϊδαρίου για το χειρισμό 

και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού ως εξής:

- των εργατών,

- των χειριστών του.

Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 

αριθμόςεκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).

Παράδοση Οχημάτων

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής με τα έξοδα να βαρύνουν τον οικονομικό φορέα. Το

όχημα θα παραδοθεί από τον ανάδοχο στις εγκαταστάσεις του Δήμου Χαϊδαρίου, πλήρως ταξινομημένο και εφοδιασμένο με όλα τα

απαραίτητα έγγραφα, εγκρίσεις, πιστοποιήσεις κλπ για την κυκλοφορία του.» Δηλαδή η έκδοση των πινακίδων θα γίνει με μέριμνα

και ευθύνη του αναδόχου, χωρίς αυτός να απαιτήσει οιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση για αυτό.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από οκτώ (8) μήνες. Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς

Στην  τεχνική  προσφορά  να  περιλαμβάνονται  πλήρη  τεχνικά  στοιχεία  και  περιγραφές  του  προσφερόμενου  εξοπλισμού,

σχεδιαγράμματα  ή  σχέδια  από τα  οποία  να  προκύπτουν  σαφώς τα  τεχνικά  στοιχεία  και  οι  δυνατότητες  των  προσφερόμενων

οχημάτων.

Ο οικονομικός φορέας 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. Θα ληφθούν θετικά υπόψη οι μικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των

εκπομπών CO2,NOx NMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α CPV Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα (*) Τιμή Μονάδας Δαπάνη

Μέτρησης (€) (€)

1 CPV_34134200-7 Ανοικτό   φορτηγό   με ανατρεπόμενη Αριθμός 1,00 150.000,00 € 150.000,00 €
καρότσα με γερανό και αρπάγη 15 tn οχημάτων

Σύνολο 150.000,00 €

Φ.Π.Α. 24% 36.000,00 €

Γενικό Σύνολο 186.000,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χαϊδάρι 10/12/2021 Χαϊδάρι 10/12/2021

Η AΪΔΑΡΙΟΥναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Η Συντάξασα
                    Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Πόλης

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc
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ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 3ΤΜΗΜΑ 1

«Ρυμουλκούμενος θρυμματιστής βιομάζας για ξύλα και πράσινα απόβλητα,

Ισχύς κινητήρα τουλ. 75 ίππων, Diesel, με γερανό»

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ρυμουλκούμενος θρυματιστής βιομάζας για ξύλα και πράσινα απόβλητα, Ισχύς κινητήρα τουλ.   75 ίππων, Diesel,  

με γερανό

ΓΕΝΙΚΑ

Ο προς προμήθεια κλαδοτεμαχιστής (θρυµµατιστής κλαδιών) θα χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό κλαδιών, φυτικών υπολειμμάτων κλπ µε 

σκοπό το τεμαχισμένο υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μελλοντική παραγωγή κόµποστ, ή άλλων υλικών.

Ο κλαδοτεμαχιστής θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής και θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα.

Α Σύστημα 

τροφοδοσίας. Β. Μονάδα

τεμαχισμού. Γ. Κινητήρας

Δ. Σύστημα μεταφοράς.

Ε. Χοάνη εκβολής θρύµµατος

Ζ. Σύστημα μηχανικής φόρτωσης

Α Σύστημα τροφοδοσίας.

Το  σύστημα  τροφοδοσίας  θα  έχει  άνοιγμα  διαστάσεων  τουλάχιστον  53  x  20  εκ  .  Η  τροφοδοσίας  της  μονάδας  τεμαχισμού  θα  είναι

ρυθμιζόμενης ταχύτητας και θα γίνεται από ένα μεταλλικό οδοντωτό κύλινδρο (αυλακωτό, ή με άλλη κατάλληλη διαμόρφωση) και οριζόντιο

ιμάντα.

Το σύστημα με μεταλλικό «ιμάντα» τροφοδοσίας εκτιμάται θετικά καθώς θεωρείται  καταλληλότερο όσον  αφορά στη διευκόλυνση των

χειριστών κατά την τροφοδοσία κλαδιών.

Η επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το υλικό θα πρέπει  να είναι  κατάλληλα διαμορφωμένη (οδοντώσεις,  ραβδώσεις κ.τ.λ.),  ώστε να

διευκολύνει την αρπαγή και μεταφορά του υλικού, προς το θάλαμο θρυμματισμού καθώς και δύο κάθετους κυλίνδρους δεξιά και αριστερά

της εισόδου που θα διευκολύνουν την είσοδο του υλικού ώστε να μην μπουκώνει.

Επί της χοάνης και πριν το άνοιγμα εισαγωγής του συστήματος θρυμματισμού θα πρέπει να υπάρχει ειδικό εύκαμπτο πέτασμα (κουρτίνα)

από πλαστικό υλικό, για την προστασία των χειριστών από την εκτόξευση θραυσμάτων κατά τη διαδικασία θρυμματισμού αλλά αυτό θα

μπορεί να ανυψωθεί ή μετακινηθεί σε περίπτωση μηχανικής φόρτωσης.

Το σύστημα τροφοδοσίας μέσω του κυλίνδρου και ιμάντα τροφοδοσίας θα πρέπει να αυτοελέγχεται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης διάταξης

(π.χ. no stress device ή αντίστοιχου) ώστε η ταχύτητα τροφοδοσίας να είναι ανάλογη της σκληρότητας και του όγκου του εισερχομένου υλικού

και έτσι να αποφεύγονται μπλοκαρίσματα, να μην καταπονείται η μονάδα και να μεγιστοποιείται η παραγωγικότητα του συστήματος. Θα έχει

δυνατότητα αντίστροφης κίνησης σε περίπτωση εμπλοκής.

Περιμετρικά  της  χοάνης  τροφοδοσίας  είναι  απαραίτητο  να  υπάρχουν  εγκατεστημένες  μπάρες  ασφαλείας,  οι  οποίες  θα  διακόπτουν  τη

λειτουργία του μηχανήματος, για αποτροπή ατυχημάτων σε περίπτωση εμπλοκής των χειριστών με το τροφοδοτούμενο υλικό και προώθησης

τους προς το θάλαμο θρυμματισμού. Μπάρα ασφαλείας θα πρέπει να βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία, (ύψος εισόδου χοάνης), για να

καταστεί δυνατό για το πόδι του χειριστή να χτυπήσει τη μπάρα και να απενεργοποιήσει το μηχανισμό τροφοδοσίας, είτε εκ προθέσεως, είτε

αυτόματα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σε συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να υπάρχει και κουμπί έκτακτης ανάγκης που θα διακόπτει

την λειτουργία (panic button).

Β. Μονάδα τεμαχισμού

Ο θρυμματισμός του φυτικού και ξυλώδους υλικού θα επιτυγχάνεται μέσω της περιστροφής τυμπάνου (κυλινδρικού φορέα) που φέρει ικανό
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αριθμό ειδικών κινητών κοπτικών σφυρών (hammers). Η μονάδα θα μπορεί εναλλακτικά να φέρει και λεπίδες κοπής (knives) για λεπτότερο

τεμαχισμό του υλικού τροφοδοσίας με απλή αλλαγή του κυλινδρικού φορέα (ρότορα). Το μέγεθος των τεμαχίων του θρυμματισμένου υλικού,

θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα 50mm (μήκος τεμαχίου). Η μονάδα τεμαχισμού θα πρέπει να διαθέτει σύστημα που να επιτρέπει τον εύκολο

καθαρισμό του τυμπάνου και την εύκολη και ασφαλή συντήρηση του. Η ενδεικτική μέση απόδοση του μηχανήματος θα πρέπει να ξεπερνά τα

50m3/h μικτού υλικού κατεργασίας (ξυλώδες υλικό με φύλλωμα).  Απαραίτητο στοιχείο της  μηχανής  θρυμματισμού  είναι  και  η  ύπαρξη

συστήματος προστασίας του συστήματος, από υπερτροφοδότηση υλικού προς επεξεργασία ή από εμπλοκή/έμφραξη του συστήματος από

κάποιο σκληρό αντικείμενο. Θα πρέπει ο αυτοματισμός που διαθέτει, να μπορεί να διακόπτει και να επαναφέρει τη λειτουργία τροφοδοσίας

και να αντιστρέφει τη φορά, όποτε απαιτείται. Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι ο περιορισμός της καταπόνησης της μονάδας και η

μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του μηχανήματος.

Γ. Κινητήρας

Η προσφερόμενη μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με πετρελαιοκινητήρα νέας τεχνολογίας, injection, (τουλάχιστον Tier 4 final - Stage III

B -  Stage IV Stage V certified Engines),  γνωστού  και  αξιόπιστου  κατασκευαστή,  υδρόψυκτο,  με  ηλεκτρική  εκκίνηση,  αντιρρυπαντικής

κατηγορίας,  ιπποδύναμης άνω των 75hp εφοδιασμένο με αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας, σε περίπτωση υπερθέρμανσης του

ψυκτικού υγρού ή χαμηλής πίεσης λαδιού. Επιπλέον ο κινητήρας θα πρέπει να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση στροφών, αλλά και επιλογή

στροφών κινητήρα ανάλογα το είδος της ξυλείας και ανάλογα το ρυθμό τροφοδοσίας, τόσο για την εξοικονόμηση καυσίμου όσο και για την

μείωση του θορύβου κατά τη λειτουργία. Επίσης για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη μείωσης της στάθμης του θορύβου

(ηχομονωτικό κάλυμμα, ειδικά έδρανα απόσβεσης των κραδασμών, κ.τ.λ.).

O κινητήρας θα πρέπει να λειτουργεί με καύσιμο χωρίς θείο κατά τα πρότυπα ΕΝ590, DIN5168, ASTM D975 GRADE 2-D S15, ASTM D975 

GRADE 1-D S15, καθώς επίσης θα μπορεί να λειτουργεί με καύσιμο που περιέχει βιοντίζελ σε ποσοστό 10% κατά τα πρότυπα ΕΝ14214.

Θα περιλαμβάνει δεξαμενή καυσίμου για την τροφοδοσία του χωρητικότητας τουλάχιστον 70 λίτρων. Ο κινητήρας θα είναι εξοπλισμένος με

δικό του κλειδί  και  οθόνη που εκτός από το οποιοδήποτε  menu επιλογών θα έχει  τη δυνατότητα να προβάλει  τυχόν  προβλήματα που

παρουσιάζονται ή κωδικούς αυτών. Θα πρέπει να εμφανίζονται οι ώρες λειτουργίας και οι ώρες που απομένουν ως την επόμενη συντήρηση.

Ηεγγύηση του κινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ετών ή 2000 ωρών καλής λειτουργίας.

Δ. Σύστημα μεταφοράς

Ο θρυµµατιστής θα εδράζεται σε τροχήλατο πλαίσιο βαριάς κατασκευής διπλού άξονα. Μέγιστη ταχύτητα ρυμουλκού, τουλάχιστον 70 km/h.

Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επιπλέον αναπτυσσόμενο σύστημα σταθερής στήριξης (ποδαρικά) που θα σταθεροποιεί

αποτελεσματικά το μηχάνημα ειδικά κατά τη μηχανική φόρτωση με τη χρήση γερανού τύπου “αρπάγης”.

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.

Στο εμπρόσθιο τμήμα πρέπει να υπάρχει υψηλής αντοχής, ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος ποδίσκος, για την ασφαλή στήριξη και λειτουργία του

κλαδοθρυμματιστή.

Το σύστημα μεταφοράς (trailer) θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη ρυμούλκηση του µέσω κοτσαδόρου από φορτηγό ΙΧ όχημα. Θα φέρει

ελαστικά κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζεται και όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες ελληνικές διατάξεις παρελκόμενα

(φώτα,  φρένα,  κ.λπ.)  για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα,  σύμφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.  Θα πρέπει  να είναι

εφοδιασμένο με κοτσαδόρο, φρένα, χειρόφρενο, ασφάλεια αποσύνδεσης (αυτόματη ενεργοποίηση φρένων σε περίπτωση αποσύνδεσης) και

φώτα κυκλοφορίας.

Ε. Χοάνη εκβολής θρύµµατος

Ο κλαδοτεμαχιστής θα διαθέτει σύστημα εξαγωγής θρυμματισμένου υλικού. Το θρυμματισμένο υλικό θα αποβάλλεται μέσω τοξοειδούς
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αγωγού ο οποίος θα έχει δυνατότητα περιστροφής κατά 270 μοίρες (σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο), έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγεται η

κατάλληλη θέση απόρριψης σε σχέση με τον παρακείμενο αγρό ή το σταθμευμένο όχημα αποθήκευσης του υλικού. Απαραίτητη είναι η

δυνατότητα ρύθμισης της απόστασης και διεύθυνσης εκτόξευσης του θρυμματισμένου υλικού, μέσω μηχανισμού ελέγχου (π.χ. κλαπέ). Το

ύψος δε του στομίου εκτόξευσης θα πρέπει να είναι πάνω από 2,5m, έτσι ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευση του υλικού στην περίπτωση

φόρτωσης σε φορτηγό όχημα, αλλά και να αποφεύγεται η απόρριψη των θρυμμάτων πάνω στους χειριστές του μηχανήματος.

Ζ. Σύστημα μηχανικής φόρτωσης

Ο θρυμματιστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως εφοδιασμένος με σύστημα μηχανικής φόρτωσης με γερανό τύπου “αρπάγης” για την 

επεξεργασία μεγάλου όγκου κλαδεμάτων.

Ο γερανός θα πρέπει να έχει δυνατότητα ανύψωσης τουλάχιστον 450 κιλών, να εκτείνεται τουλάχιστον πάνω από 4,7 μέτρα και να διαθέτει

σύστημα τηλεχειρισμού από απόσταση με μπαταρία και ασύρματη σύνδεση, δίνοντας δυνατότητα στον χειριστή περιμετρικής κίνησης και

ελέγχου της πρώτης ύλης για αποφυγή εισαγωγής επικίνδυνων για το μηχάνημα ξένων σωμάτων.

Ο γερανός θα πρέπει να περιστρέφεται κατά 400
ο
, να μπορεί να ανυψώσει τμήματα περίπου 250 χιλιοστών και στο τελείωμα να διαθέτει 

συνεχόμενη περιστροφική κίνηση για την σωστή φόρτωση στον θρυμματιστή.

Κριτήριο Ανάθεσης

Η  βαθμολογία  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  έως  120  βαθμούς.  Η  βαθμολογία  είναι  100  βαθμοί  για  τις
περιπτώσεις  που  ικανοποιούνται  ακριβώς  όλοι  οι  όροι  των  τεχνικών  προδιαγραφών.  Η  βαθμολογία  αυτή αυξάνεται  έως  120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ     ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Τμήμα     3:    Ρυμουλκούμενος θρυμματιστής βιομάζας

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΟΧΗΜΑ

1 Κινητήρας (ισχύς και λοιπά χαρακτηριστικά) 100-120 20,00

2
Πλαίσιο, διάταξη σύνδεσης, διάταξη 
μεταφοράς και στήριξης 100-120 5,00

3
Τράπεζα τροφοδοσίας, σύστημα κοπής- 

τεμαχισμού, σύστημα εκφόρτωσης θρυμμάτων
100-120 20,00

4 Συστήματα ασφαλείας 100-120 10,00

5 Εργονομία, καταλληλότητα και ευκολία στο χειρισμό 100-120 20,00

ΓΕΝΙΚΑ

6 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00

7
Εγγύηση καλής λειτουργίας

100-120 5,00

8

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης ζητούμενων 
ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης

συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120 10,00

9 Χρόνος παράδοσης 100-120 5,00

ΣΥΝΟΛΟ 100,00



ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οθρυμματιστής θα είναι:

 Αυτόνομος,

 Ρυμουλκούμενος,

 Κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως πράσινα απόβλητακήπων και κορμού με 

διάμετρο, 20 εκατοστών.

 Η δυναμικότητα επεξεργασίας του θα πρέπει να είναι κατά την μέγιστη τροφοδότηση περίπου50 m3/h για τα 

παραπάνω υλικά.

 Θα διαθέτει δυνατότητα αντίστροφης κίνησης

 Θα έχει ενσωματωμένο υδραυλικό σύστημα

 Θα διαθέτει δυνατότητα εναλλαγής από σφυριά σε μαχαίρια για κατάλληλη κατά βούληση γιατην ορθή 

προσαρμογή του παραγόμενου τελικού προϊόντος για κομπόστ ή woodchip.

 Τα τμήματά του θα αντικαθίστανται εύκολα.

 Θα διαθέτει σύστημα μηχανικής φόρτωσης με δυνατότητα τηλεχειρισμού, με σκοπό οχειριστής να μπορεί να 

ελέγχει το υλικό προς φόρτωση.

 Θα διαθέτει σύστημα διπλού τυμπάνου (δεξιά - αριστερά) που θα διευκολύνει την είσοδο τουπρος τεμάχιση

υλικού.

 Θα υπάρχει δυνατότητα αυτόματης διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση έλλειψης λιπαντικού ήυπερθέρμανσης

ψυκτικού υγρού ή υπερφόρτωσης του συστήματος τεμαχισμού.

 Θα πρέπει να έχει ικανή απόσταση από το έδαφος, για να μην προσκρούει σε εμπόδιατουλάχιστον 60εκ.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οκλαδοτεμαχιστής θα είναι βαμμένος με βαφή ειδικής αντοχής και θα διαθέτει εργαλειοθήκη.

Ο κλαδοτεμαχιστής θα διαθέτει γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο ετών ή 2.000 ώρες λειτουργίας.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυάται γραπτώς την δυνατότητα για επισκευή και συντήρηση όλων των τμημάτων που απαρτίζουν τον προς

προμήθεια κλαδοτεμαχιστή. Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να καλύπτει την ανάγκη της Υπηρεσίας για προμήθεια ανταλλακτικών για όλα

τα τμήματα του κλαδοτεμαχιστή για τουλάχιστον 10 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εφοδιάσει την Υπηρεσία με όλα τα απαραίτητα prospectus στα ελληνικά ήστα αγγλικά λειτουργίας 

και συντήρησης του κλαδοτεμαχιστή.

Τέλος ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει στην χρήση και την λειτουργία του κλαδοτεμαχιστή τοπροσωπικό που θα υποδείξει η 

Υπηρεσία κατά τουλάχιστον 20 ώρες.

Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από οκτώ (8) μήνες. Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Α/Α CPV Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα (*) Τιμή Μονάδας Δαπάνη

Μέτρησης (€) (€)

1 CPV_34134200-7 Ρυμουλκούμενος θρυματιστής βιομάζας για Τεμάχια 1,00
133.765,00€ 133.765,00 €ξύλα και πράσινα απόβλητα, Ισχύς κινητήρα

τουλ. 75 ίππων, Diesel, με γερανό

Σύνολο 133.765,00 €

Φ.Π.Α. 24% 32.103,60€

Γενικό Σύνολο 165.868,60 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χαϊδάρι 10/12/2021 Χαϊδάρι 10/12/2021

Η AΪΔΑΡΙΟΥναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Η Συντάξασα
                    Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Πόλης

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 4ΤΜΗΜΑ 1

«ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240 LIT ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ»

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 240   LIT  

ΓΕΝΙΚΑ

Οι κάδοι αποκομιδής οικιακών οργανικών απορριμμάτων πρέπει να είναι κατασκευής του τελευταίου έτους και να 

συμμορφώνονται με τα Πρότυπα ΕΝ 840-1, 5, 6 στην νεότερη έκδοσή τους.

Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 240 +5% αντίστοιχα, αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος 

που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840 στην νεότερη έκδοσή του.

Οι  κάδοι  θα  είναι  κατάλληλοι  για  την  προσωρινή  αποθήκευση  όλων  των  οικιακών  οργανικών  αποβλήτων.  Το  υλικό

κατασκευής πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά

πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές. Το κυρίως σώμα και το καπάκι

πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τελευταίας τεχνολογίας πρέσα (injection moulding).

Ο κατασκευαστής θα έχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 του οποίου αντίγραφο θα κατατεθεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ και με ειδικό σχεδιασμό για να αντέχει σε 

οποιαδήποτε καταπόνηση και να μην υπόκεινται σε παραμορφώσεις.

Ο σχεδιασμός του κάδου (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την 

καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες.

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Τοχείλος 

προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με ειδική ενίσχυση για μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει 

εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου "χτένας". Στις δυο πλευρικές του 

επιφάνειες του κυρίως σώματος πρέπει να διαθέτει θυρίδες αερισμού με μικροοπές που θα επιτρέπουν την κυκλοφορία 

του αέρα στο εσωτερικό του αλλά ταυτόχρονα θα εμποδίζουν την είσοδο νερού τρωκτικών ή εντόμων μέσα στον κάδο.

O κάθε κάδος θα διαθέτει υποδοχή για τοποθέτηση chip ταυτοποίησης RFID σε μη ορατό από τους χρήστες σημείο.

Στον κυρίως σώμα στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σημείο της, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα

κατασκευάζεται  κατά την χύτευση μονομπλόκ,  αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών,  για  την  εκροή  των  υγρών μετά τον

καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη

στεγανότητα.

ΚΑΠΑΚΙ

To καπάκι  πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να έχει τουλάχιστον δύο

χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση των απορριμμάτων. Πρέπει

να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να

αποφεύγονται η διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο.

Το καπάκι πρέπει να διαθέτει διάτρηση που θα επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό σε στεγαζόμενο σημείο που

δεν θα επιτρέπεται η είσοδος νερού τρωκτικών ή εντόμων μέσα στον κάδο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΡΟΧΟΙ

Ο κάδος θα διαθέτει δύο τροχούς Φ 200 m)m) τουλάχιστον

Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας 

πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων.

Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής γαλβανισμένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν 

εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση.

ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα 

διεθνών προδιαγραφών με σύστημα κτένας.

Η διαμόρφωση των κάδων να 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 τον ανυψωτικό μηχανισμό των οχημάτων του Δήμου.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφερόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας των κάδων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο 

από δύο (2) έτη από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου παραλαβής των κάδων.

Κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της εγγύησης, τυχόν ελαττωματικοί κάδοι θα αντικαθίστανται από νέους με δαπάνη του 

αναδόχου.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο κάδος πρέπει να φέρει στις δύο εμπρόσθιες γωνίες αντανακλαστικές λωρίδες, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. έτσι ώστε να είναι 

ορατός την νύχτα.

Σε όλους τους κάδους θα τοποθετηθεί κατά την χύτευση (  In     Mold     Labeling  ) ούτως ώστε να μην μπορεί να αποχωριστεί από  

τον κάδο, πολύχρωμη ετικέτα διαστάσεων περίπου Α4, ποιότητας και πιστότητας χρωμάτων με ειδική προστασία έναντι

της ηλιακής ακτινοβολίας. Η μακέτα με τις εικόνες και τα μηνύματα τις ετικέτας θα δοθούν από την αρμόδια υπηρεσία του

Δήμου Χαϊδαρίου.

Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση.

Επάνω  στο  σώμα  ή  και  στο  καπάκι,  θα  φέρουν  ανάγλυφες  επιγραφές,  στις  οποίες  θα  αναφέρονται  κατ΄  ελάχιστον  τα

ακόλουθα:

 Το Πρότυπο EN 840.

 Μήνας και έτος κατασκευής.

 Ο κατασκευαστής.

 Ο προμηθευτής.

 Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα.

 Η σήμανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει οκάδος.

(π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α CPV Περιγραφ Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη
ή (*) Μονάδας

Μέτρησης (€) (€)

1 CPV 44613600-6 Πλαστικοί  τροχήλατοι  κάδοι  συλλογής Τεμάχια 584 70 40.880,00 €
βιο-αποβλήτων,  χωρητικότητας 240 lit +

5% με καπάκι (χρώματος καφέ)

Σύνολο 40.880,00 €

Φ.Π.Α. 24% 9.811,20 €

Γενικό Σύνολο 50.691,21 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χαϊδάρι 10/12/2021 Χαϊδάρι 10/12/2021

Η AΪΔΑΡΙΟΥναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Η Συντάξασα
                    Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Πόλης

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 5ΤΜΗΜΑ 1

«Βιοδιασπώμενων & κομποστοποιήσιμων σακουλών 10 lit

οικιακών οργανικών απορριμμάτων»

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Βιοδιασπώμενων & κομποστοποιήσιμων σακουλών 10   lit  

ΓΕΝΙΚΑ

Η σακούλα  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  άμυλο  καλαμποκιού  ή  άλλο  ανάλογο  και  φιλικό  προς  το  περιβάλλον

βιοδιασπώμενο  και  κομποστοποιήσιμο  υλικό,  χωρίς  πρόσθετα  παραδοσιακών  πλαστικών  υλικών,  σύμφωνα  με  τις

προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13432 και ΕΝ 14995.

Οι σακούλες θα πρέπει είναι κατάλληλες για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών οργανικών αποβλήτων. Το

υλικό κατασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας αντοχής και στεγανότητας κατάλληλο για την αποθήκευση συλλογή

απορριμμάτων προς κομποστοποίηση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η βιοδιασπώμενη σακούλα θα πρέπει να έχει χωρητικότητα: 10 λίτρα.

Διαστάσεις : ύψος: 55cm ±2%, πλάτος: 45cm ±2%, πάχος: 25μm. Η συγκόλληση των ραφών θα βρίσκεται στο κάτω μέρος της

σακούλας και θα παρέχει απόλυτη στεγανότητα των οργανικών αποβλήτων εντός αυτής. Το προϊόν θα είναι εγγυημένο από

τον κατασκευαστή έτσι ώστε να διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες και τις ιδιότητες υγροδιαπερατότητας σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος  κατά  την  διάρκεια  όλων  των  φάσεων  χρησιμοποίησης  για  περίοδο  τουλάχιστον  4  εικοσιτετραώρων.  Η

αντοχή – κατασκευή των ιδιοτήτων αυτών δύναται να ελέγχεται με τέστ αντοχής:

Πέντε (5) σάκοι γεμάτοι με πέντε (5) λίτρα νερού ο καθένας κρεμασμένος για τριάντα (30) λεπτά, αναμένοντας να μην

παρουσιαστεί διαρροή πάνω από τρεις  Η σακούλα θα έχει χρώμα ανοιχτό καφέ ή πράσινο. Στη μία πλευρά της σακούλας

θα υπάρχει υποχρεωτικά εκτυπωμένο το λογότυπο του Δήμου Χαϊδαρίου, της Ε.Ε., του ΥΠΕΠΕΡΑΑ, του ΕΣΠΑ καθώς και η

φράση:  «Με  τη  συγχρηματοδότηση  της  Ελλάδας  και  της  Ε.Ε.».  Επίσης,  θα  φέρει  τα  στοιχεία  του  εργοστασίου  του

κατασκευαστή  και  τον  αριθμό  πιστοποίησής  του  από  τον  φορέα πιστοποίησης  του  πρότυπου ΕΝ  13432.  Οι  σάκοι  θα

διασπώνται πλήρως σε χρονική περίοδο 2 μηνών κατά μέγιστο, βάσει προτύπου ΕΝ13432. Περίπου 65 τεμάχια /κιλό.

ΑΝΤΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 Δυνατότητα διατήρησης των μηχανικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων υγροδιαπερατότητας σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, σε όλες τις φάσεις χρησιμοποίησης για περίοδο τεσσάρων εικοσιτετραώρων 
 Πέντε (5) σάκοι γεμάτοι με πέντε (5)lt νερού 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α CPV Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα (*) Τιμή Μονάδας Δαπάνη

Μέτρησης (€) (€)

1 CPV_34928480 Βιοδιασπώμενες & κομποστοποιήσιμες Τεμάχια 710.086,00 0,085 60.357,32 €
σακούλες 10 lit

Σύνολο 60.357,32 €

Φ.Π.Α. 24% 14.485,74 €

Γενικό Σύνολο 74.843,06 €
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χαϊδάρι 10/12/2021 Χαϊδάρι 10/12/2021

Η AΪΔΑΡΙΟΥναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Η Συντάξασα
                    Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Πόλης

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 7ΤΜΗΜΑ 1

«Εξοπλισμός επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων

για μικρούς παραγωγούς (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί & Δημοτικά Σχολεία του Δήμου)»

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο εξοπλισμός επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης (αυτόματος μηχανικός κομποστοποιητής), πρέπει να είναι 

πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθεί τους εγκεκριμένους κανονισμούς στη νεότερη έκδοσή τους. Ειδικότερα, ο εν 

λόγω εξοπλισμός πρέπει:

- να κομποστοποιεί όλα τα φαγώσιμα όπως κρέας, ψάρι, τυρί, εσπεριδοειδή κ.ά., ζωικά υπολείμματα και οργανικά 

απορρίμματα από κήπους, μετατρέποντάς τα σε οργανικό λίπασμα,

- να επιτρέπει την αυτοματοποιημένη και άοσμη διαδικασία των οργανικών αποβλήτων και να μπορεί να καλύψει 

τις ανάγκες μικρών παραγωγών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί & Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Χαϊδαρίου).

- να μετατρέπει τα οργανικά απόβλητα, σε πλούσια θρεπτικά συστατικά - πρώιμο κόμποστ, μέσα σε είκοσι τέσσερις

(24) ώρες, αξιοποιώντας τη θερμότητα και ειδικό μείγμα μικροβίων, το οποίο θα λειτουργεί σε αερόβιο περιβάλλον. Οι

μικροοργανισμοί θα πρέπει να είναι ενεργοί σε θερμοκρασία 50°C ή υψηλότερη και δε θα πρέπει να διατρέχεται κίνδυνος

για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

- να διαθέτει λειτουργία υγειινοποίησης η οποία να συμμορφώνεται με τις τεχνικές προαπαιτήσεις της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (70°C για 60 λεπτά), σύμφωνα με τoν κανονισμό λειτουργίας (EC) No. 1069/2009 για επεξεργασία και υγειινοποίηση

τρίτης  (
3ης

)  κατηγορίας  προϊόντων  (ζωικά  υποπροϊόντα  και  παράγωγα  προϊόντα  που  δεν  προορίζονται  για  ανθρώπινη

κατανάλωση). Θα πρέπει επίσης, να εξαλείφει πιθανούς παθογόνους βλαβερούς μικροοργανισμούς και βακτήρια νόσου

σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) Νο. 142/2011.

- να έχει δυναμικότητα παραγωγής κόμποστ, τουλάχιστον 20 kg / εβδομάδα, ανά Βρεφονηπιακό Σταθμό ή Σχολείο.

ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ

Ο μικρός αυτόνομος μηχανικός κομποστοποιητής (ΑΜΚ) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος εξωτερικά από 

συνθετικά πάνελ κάλυψης, τα οποία να είναι ανθεκτικά και προστατευτικά. Η εσωτερική ανθεκτική αντιδιαβρωτική 

δεξαμενή κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.

Ειδικότερα, ο μικρός αυτόνομος μηχανικός κομποστοποιητής (ΑΜΚ), θα πρέπει:

 να  διαθέτει  καπάκι  εισόδου  /  εξόδου  οργανικών  αποβλήτων,  ώστε  να  εισέρχονται  /  εξέρχονται  τα  οργανικά

απόβλητα. Το καπάκι πρέπει να σφραγίζει ερμητικά, ώστε να αποτρέπει τη διαφυγή οσμών και των παρασίτων, κατά τη

λειτουργία του μηχανήματος.

 να φέρει στη δεξαμενή του, εσωτερικά, μέγιστη γραμμή ένδειξης, ώστε μόλις τα κομποστοποιημένα απόβλητα 

φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, να αφαιρούνται μερικώς.

 να  είναι  έτοιμος  προς  άδειασμα  μετά  το  πέρας  των  είκοσι  τεσσάρων  (24)  ωρών  της  τελευταίας  δόσης  των

βιοαποβλήτων και να τίθεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (με σκοπό να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας).

Κατά τη λειτουργία της κένωσης ένα μέρος του τελικού υποστρώματος θα πρέπει να παραμένει πάντοτε μέσα στη

δεξαμενή, ώστε να διατηρούνται οι μικροοργανισμοί.

 να φέρει ειδικό μηχανισμό τεμαχισμού και ανάδευσης εντός της δεξαμενής, ο οποίος θα υποβοηθά στην ανάμειξη

των απορριμμάτων τροφίμων και την επιτάχυνση της διαδικασίας κομποστοποίησης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 να λειτουργεί μόνο όταν το καπάκι θα είναι κλειστό. Όταν το καπάκι ανοίξει, ο κομποστοποιητής να τίθεται 

αυτόματα σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

 να διαθέτει: α) οπή εισαγωγής αέρα, β) εσωτερική μονάδα φιλτραρίσματος, η οποία να ελαχιστοποιεί τις οσμές, γ)

εσωτερικό εξαερισμό με σημείο εξόδου με εύκαμπτο πλαστικό αεραγωγό για τη διαφυγή των υδρατμών και του CO2,

προς την ατμόσφαιρα ή προς το δίκτυο αποχέτευσης.

 να  διαθέτει  λειτουργία  εξοικονόμησης  ενέργειας,  στην  οποία  το  μηχάνημα  θα  μειώνει  τη  θερμοκρασία  της

δεξαμενής  μόλις  το  κόμποστ  φτάσει  το  προκαθορισμένο  επίπεδο  υγρασίας  με  σκοπό  να  μειωθεί  η  κατανάλωση

ενέργειας

 να διαθέτει πάνελ ελέγχου με ενδεικτικές λυχνίες, οι οποίες θα πρέπει να δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας της

μονάδας.  Οι  λυχνίες  που θα  υπάρχουν στο  πάνελ  ελέγχου πρέπει  να ανάβουν  και  να  αντιστοιχούν σε:  α)  ένδειξη

λειτουργίας, β) ένδειξη λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, γ) ένδειξη ελέγχου.

 να είναι μόνιμα συνδεδεμένος με παροχή ρεύματος, με μέγιστη κατανάλωση ενέργειας να κυμαίνεται ενδεικτικά 

από 60-90kWh/μηνιαίως και μέγιστη άντληση ενέργειας στα 240W.

Υπηρεσίες εγκατάστασης / συναρμολόγησης και θέσης σε λειτουργία εξοπλισμού, παροχή τεχνικής υποστήριξης

 Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης / συναρμολόγησης και θέσης σε λειτουργία, του 

εξοπλισμού, στα σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

 Ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης επισκευών, οφείλει να ανταποκριθεί στο σχετικό 

αίτημα του Δήμου, εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίησή του.

 Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει ανταλλακτικά, όσον αφορά τα μέρη του κομποστοποιητή, για τουλάχιστον δύο

(2) χρόνια, μετά την παρέλευση του διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Επίδειξη λειτουργίας κομποστοποιητή - Εκπαίδευση Προσωπικού

 Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει υπηρεσίες επίδειξης λειτουργίας του εξοπλισμού, καθαρισμού / συντήρησης -

εκπαίδευσης προσωπικού στα σημεία στα οποία θα εγκατασταθεί ο αυτόματος μηχανικός κομποστοποιητής.

 Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει γενικό τεχνικό φυλλάδιο χρήσης, το οποίο θα αναφέρει τις οδηγίες χρήσης και 

ασφάλειας, εγκατάστασης – συναρμολόγησης του μηχανήματος και καθαρισμού/συντήρησής του, στα ελληνικά.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το  μηχάνημα  θα  πρέπει  να  διαθέτει  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  ενός  (1)  έτους  όσον  αφορά  τα  μέρη  του

κομποστοποιητή.

Ο κατασκευαστικός οίκος του μηχανήματος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και

ISO 45001:2018 ή ισοδύναμα,  με  πεδίο  εφαρμογής:  «Παραγωγή,  πώληση και  συντήρηση εξοπλισμού αποικοδόμησης

απορριμμάτων κουζίνας».
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο συμμετέχων / διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσει:

α) σχετικό τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή,

β) πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 ή ισοδύναμα με 

πεδίο εφαρμογής: «Παραγωγή, πώληση και συντήρηση εξοπλισμού αποικοδόμησης απορριμμάτων κουζίνας»,

γ) πιστοποίηση CΕ για την ασφάλεια του μηχανήματος σύμφωνα με τα EN 60335-2-16:2003 + A1:2008, EN 60335-1:2002 +

A1:2004 + A1:2004 + A11:2004 +A12:2006 +A2:2006 + A13:2008 και EN 62233:2008 ή ισοδύναμα αυτών, στην οποία θα

αναγράφεται ο τύπος του εκάστοτε προσφερόμενου είδους,

δ) εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου,

ε) γενικό τεχνικό φυλλάδιο χρήσης, το οποίο θα αναφέρει τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας, εγκατάστασης – 

συναρμολόγησης του μηχανήματος και καθαρισμού/συντήρησής του, στα ελληνικά.

στ) πιστοποίηση του αντιπροσώπου ή εμπόρου του τελικού προϊόντος κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS

18001:2007 ή ισοδύναμα αυτών με πεδίο εφαρμογής «Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης

απορριμμάτων και εμπορία κομποστοποιητών»,

θ)  βεβαίωση  του  κατασκευαστικού  οίκου  του  τελικού  προϊόντος  ή  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1989  του

αντιπροσώπου ή εμπόρου για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωσης κατακύρωσης στο συμμετέχοντα /

διαγωνιζόμενο υπέρ του οποίου εκδίδει τη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι ο

ίδιος κατασκευαστής.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α CPV Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη (€)
Μέτρησης (*) Μονάδας (€)

1 CPV_4291400 Εξοπλισμός επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων ΤΕΜ 10 1.850,00 18.500,00
οικιακής προέλευσης και προσομοιαζόντων για μικρούς παραγωγούς
(Βρεφονηπιακοί Σταθμοί & Δημοτικά Σχολεία του Δήμου)

Σύνολο 18.500,00

Φ.Π.Α. 24% 4.440,00

Γενικό Σύνολο 22.940,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χαϊδάρι 10/12/2021 Χαϊδάρι 10/12/2021

Η AΪΔΑΡΙΟΥναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Η Συντάξασα
                    Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Πόλης

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΤΜΗΜΑ 6

 «Συστήματος ζύγισης & τηλεματικής εποπτείας για το συσ/μα αποκομιδής

βιοαποβλήτων»

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Σύστημα ζύγισης & τηλεματικής (CPV 32441300-9) θα εγκατασταθεί στο όχημα συλλογής-αποκομιδής Βιοαποβλήτων,

το οποίο πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος Χαϊδαρίου στα πλαίσια της παρούσας Διακήρυξης.

Το όχημα συλλογής-αποκομιδής Βιοαποβλήτων, προτείνεται να εξοπλιστεί με μία συσκευή ανάγνωσης RFID, αισθητήρες

ζύγισης, ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου δεδομένων, μονάδα τηλεματικής, η οποία θα λειτουργεί με χρήση δικτύου κινητής

τηλεφωνίας (GPRS/4G).

Σε κάθε κάδο αντίστοιχα τοποθετείται ένας ραδιοπομπός ανίχνευσης (RFID tag), ο οποίος φέρει μοναδικό κωδικό και είναι

ειδικά σχεδιασμένος για λειτουργία σε εξωτερικό περιβάλλον. Κατά την αποκομιδή των Βιοαποβλήτων, ο κάδος ζυγίζεται

αυτόματα και παράλληλα γίνεται ανάγνωση της ταυτότητας του μέσω του RFID.

Στη συνέχεια τα δεδομένα θέσης, βάρους και ταυτότητας αποστέλλονται σε κεντρική πλατφόρμα του Αναδόχου, όπου

αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία και απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη. Η εν λόγω αποστολή

πραγματοποιείται με τη χρήση της ανωτέρω διάταξης, η οποία κάνει χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας (GPRS/4G) με

εγκατεστημένη κάρτα sim για διάθεση δεδομένων.

Συγκεκριμένα η  προμήθεια  Συστήματος ζύγισης  & τηλεματικής  συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υπηρεσιών

εγκατάταστασης & τεχνικής υποστήριξης, αποτελείται από τα κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.1  Προμήθεια Συστήματος ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων για το Όχημα Συλλογής – Αποκομιδής Βιοαποβλήτων, 1

1 το οποίο θα περιλαμβάνει:

- Συσκευή ανάγνωσης RFID κατάλληλων προδιαγραφών  για εγκατάσταση και λειτουργία επί
οχήματος  βαρέως  τύπου  με  μεταβλητή  και  ρυθμιζόμενη  εμβέλεια  ανάγνωσης  ετικετών
ταυτοποίησης.

- Αισθητήρες  ζύγισης  οι  οποίοι  κατά  τη  λειτουργία  τους  θα  λαμβάνουν  υπόψη όλες  τις
απαραίτητες παραμέτρους για αντιστάθμιση διακυμάνσεων των μετρήσεων που οφείλονται
σε παράγοντες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η κλίση του οχήματος οι δονήσεις κ.λπ.

- Ηλεκτρονική  μονάδα  επικοινωνίας  και  επεξεργασίας  σημάτων ισχυρής επεξεργαστικής
ισχύος / ελέγχου δεδομένων (βάρος, ταυτότητα κάδου)

- Εγκατάσταση στο όχημα βαθμονομημένου συσ/τος ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων
1.2  Εγκατάσταση στο όχημα βαθμονομημένου συσ/τος ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων

1.3 Ταυτότητες αναγνώρισης (RFID tags) κάδου 584

1.4  Μονάδα τηλεματικής (κεντρική μονάδα, καλωδίωση, κεραία λήψης δορυφορικού σήματος GPS, κάρτα (SIM) 1
δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM)

1.5  Εγκατάσταση στο όχημα τηλεματικής μονάδας

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2 2.1. Yπηρεσία αρχικοποίησης και προγραμματισμού στο σύστημα διαχείρισης στόλου του Αναδόχου 1

2.2. Υπηρεσίες τηλεματικής παρακολούθησης & διαχείρισης  οχήματος μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και 1
φιλοξενία σε κέντρο δεδομένων του Αναδόχου,   Υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης,   Υπηρεσίες
αποστολής δεδομένων μέσω παρόχου κινητής τηλεφωνίας , για δώδεκα (12) μήνες

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση στο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 εν ισχύ, ή 

ισοδύναμο αυτού, για τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής.

Επίσης, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα βαθμονόμησης του συστήματος ζύγισης και συχνής επαναβαθμονόμησης, από το 

προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου χωρίς χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού.
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Τέλος,  πιθανές  βλάβες  του  υποσυστήματος  ζύγισης  δεν  πρέπει  να  επηρεάζουν  τη  λειτουργία  του  οχήματος,  αλλά  και  του

συστήματος ταυτοποίησης κάδων. Αντίστοιχα, βλάβες στη λειτουργία του συστήματος ταυτοποίησης δεν πρέπει να επηρεάζουν τη

λειτουργία  του  συστήματος  ζύγισης.  Σε  καμία  περίπτωση  η  αποκομιδή  και  οι  λοιπές  λειτουργίες  του  Οχήματος  συλλογής-

αποκομιδής Βιοαποβλήτων, δεν πρέπει να επηρεάζονται από βλάβες των υποσυστημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Υποσύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων

Το υποσύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων πρέπει να χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες αφενός μεν για την αναγνώριση

της  ηλεκτρονικής  ταυτότητας  του  κάθε  κάδου,  αφετέρου  δε  για  την  αυτοματοποιημένη  καταγραφή  του  βάρους  κατά  την

αποκομιδή τους από το Όχημα Συλλογής – Αποκομιδής Βιοαποβλήτων.

Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση θα γίνεται μέσω ραδιοσυχνοτήτων (UHF 865-870ΜHz) τεχνολογίας RFID με χρήση ειδικού 

εξοπλισμού συμβατού με τα σύγχρονα και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (ISO 18000-6C, ETSI, EPC Global Class 1 Gen2).

Το Όχημα Συλλογής – Αποκομιδής Βιοαποβλήτων θα είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή ανάγνωσης ετικετών RFID, αισθητήρες

ζύγισης & μια μονάδα ελέγχου δεδομένων, η οποία συνδέεται απευθείας με τη συσκευή τηλεματικής του οχήματος ( GPS/GPRS)

για  την  αποστολή  των  καταγεγραμμένων  δεδομένων  (βάρος,  ταυτότητα  κάδου,  θέση  οχήματος)  στην  κεντρική  εφαρμογή

διαχείρισης.

Σε κάθε κάδο θα τοποθετείται μια έξυπνη ετικέτα (RFID smart tag), η οποία φέρει μοναδικό κωδικό ταυτότητας και θα πρέπει να

είναι ειδικά σχεδιασμένη για λειτουργία σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος.

Κατά  την  αποκομιδή  των  Βιοαποβλήτων,  ο  κάδος  ζυγίζεται  αυτόματα  και  παράλληλα  γίνεται  ανάγνωση  της  ηλεκτρονικής

ταυτότητάς  του  από  τον  αναγνώστη  RFID.  Στη  συνέχεια,  τα  δεδομένα  θέσης  οχήματος,  βάρους  και  ταυτότητας  (για  τη

συγκεκριμένη χρονική στιγμή της καταγραφής) αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου, όπου αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων για

περαιτέρω επεξεργασία και απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη. Ο αναγνώστης  RFID πρέπει να έχει κατάλληλες προδιαγραφές για

λειτουργία επί οχήματος, με δυνατότητες ανάγνωσης και εγγραφής στις ετικέτες του κάδου.

Όλος ο εξοπλισμός του υποσυστήματος ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων (συσκευή ανάγνωσης, κεραία, ετικέτες και αισθητήρες

ζύγισης) πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, με βαθμό προστασίας/στεγανότητας  IP65/68

(ανάλογα με τη θέση που τοποθετείται και το βαθμό έκθεσης σε εξωτερικές συνθήκες) και αντοχή για λειτουργία σε μεγάλο

εύρος θερμοκρασιών (-20°C έως +75°C).

Η ζύγιση των Βιοαποβλήτων είναι δυναμική και εκτελείται αυτόματα κατά την ανύψωση του κάδου χωρίς να απαιτείται καμία 

επιπλέον ενέργεια του προσωπικού του οχήματος.

Ο εξοπλισμός ζύγισης αποτελείται από τις παρακάτω υπομονάδες/αισθητήρες:

• Ηλεκτρονική  μονάδα  επικοινωνίας  και  επεξεργασίας  σημάτων,  η  οποία  αποτελεί  τον  πυρήνα  του  συστήματος.

Συλλέγει τα δεδομένα των αισθητήρων, τα μορφοποιεί κατάλληλα και με τη χρήση ειδικού αλγορίθμου υπολογίζει το βάρος

των απορριμμάτων, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει και τον αναγνώστη RFID. Τέλος, μεταφέρει το σύνολο των δεδομένων (βάρος &

ταυτότητα κάδου) στη μονάδα τηλεματικής του οχήματος σε πραγματικό χρόνο (real time). Επιπλέον, η μονάδα έχει τη

δυνατότητα αυτοδιάγνωσης βλαβών στους περιφερειακούς αισθητήρες και ενημέρωσης του κέντρου ελέγχου σχετικά με τις

βλάβες αυτές, δίνοντας τη δυνατότητα έγκαιρης επισκευής του συστήματος ζύγισης και αυξάνοντας περισσότερο την
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αξιοπιστία του.

• Αισθητήρες  ζύγισης,  οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται  για  τον  υπολογισμό  του  βάρους  των  απορριμμάτων  κατά  την

ανύψωση του κάδου από το Όχημα Συλλογής-Αποκομιδής Βιοαποβλήτων. Λαμβάνονται υπόψη όλες εκείνες οι παράμετροι,

ώστε  να  αντισταθμίζονται  αλλαγές  στις  μετρήσεις  των  αισθητήρων,  ως  αποτέλεσμα  εξωτερικών  περιβαλλοντικών

συνθηκών, π.χ. θερμοκρασίας ή κλίσης του οχήματος, ελαχιστοποιώντας έτσι το σφάλμα μέτρησης του βάρους.

Όλοι  οι  αισθητήρες  πρέπει  να  είναι  ανθεκτικοί,  αυστηρών  βιομηχανικών  προδιαγραφών  και  ειδικά  σχεδιασμένοι  &

κατασκευασμένοι  για  εξωτερική  χρήση.  Να λειτουργούν  αξιόπιστα  σε  ιδιαίτερα  αντίξοες  συνθήκες  περιβάλλοντος  (ακραίες

θερμοκρασίες,  κραδασμοί,  κρούσεις,  εισροή νερού)  και  να έχουν υψηλή ηλεκτρική  προστασία από υπερτάσεις,  ανάστροφη

πολικότητα και ηλεκτρομαγνητική θωράκιση. Επίσης, δεν περιλαμβάνουν κινητά μέρη, ελαχιστοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις

συντήρησης του όλου συστήματος.

Η μέθοδος της ζύγισης πρέπει να είναι αξιόπιστη και η εγκατάσταση όλων των επιμέρους συσκευών να γίνεται με τη μικρότερη

δυνατή  παρέμβαση  στην  υπάρχουσα  υπερκατασκευή,  του  Οχήματος  Συλλογής-Αποκομιδής  Βιοαποβλήτων,  ώστε  να  μην

επηρεάζεται η λειτουργία του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση, πιθανή βλάβη του συστήματος, ηλεκτρική ή μηχανική, δεν οδηγεί

σε αδυναμία του οχήματος να εκτελέσει το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων. Οι αισθητήρες πρέπει να τοποθετούνται σε

σημεία προφυλαγμένα από πιθανές εξωτερικές κρούσεις.

Το σύστημα ζύγισης πρέπει να έχει δυνατότητα βαθμονόμησης & ρύθμισης, μια διαδικασία απαραίτητη σε όλες τις ζυγιστικές

μηχανές. Το σύστημα πρέπει να έχει την δυνατότητα συχνής επαναβαθμονόμησης που μπορεί να εκτελείται με ευκολία από το

τεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου ηλεκτρονικού ή άλλου εξοπλισμού.

2. Μονάδα Τηλεματικής

Για την εφαρμογή τηλεματικής παρακολούθησης του Οχήματος Συλλογής-Αποκομιδής Βιοαποβλήτων απαιτείται η προμήθεια

και εγκατάσταση τηλεματικής μονάδας. Μέσω της τηλεματικής μονάδας είναι δυνατή η αυτόματη μετάδοση της ημερήσιας

δραστηριότητας του οχήματος (log), η μετάδοση των αναχωρήσεων & αφίξεων (start & stop) του οχήματος σε πραγματικό χρόνο

και η δυνατότητα αναζήτησης της θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο από τον χρήστη. Η τηλεματική μονάδα συνδέεται με

τη μονάδα ελέγχου δεδομένων, του εξοπλισμού ζύγισης κάδων.

Η τηλεματική μονάδα αποτελείται από την κεντρική μονάδα και την καλωδίωση αυτής, την κεραία λήψης δορυφορικού σήματος

GPS και την κάρτα (SIM) δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM. Η εγκατάσταση της τηλεματικής μονάδας θα γίνει από το συνεργείο

του Αναδόχου.

3. Ταυτότητες αναγνώρισης (RFID tags) κάδου (ραδιοπομπός ανίχνευσης)

Για την αναγνώριση των κάδων θα παραδοθεί κατάλληλος αριθμός συμβατών ετικετών (584 τεμ) κατάλληλων προδιαγραφών για

χρήση σε πλαστικούς κάδους (240L).

Κάθε ετικέτα φέρει μοναδικό αριθμό ταυτότητας και είναι σχεδιασμένη για λειτουργία σε εξωτερικό χώρο.

Οι ετικέτες θα είναι παθητικές και δεν θα φέρουν μπαταρίες.

Ηεγκατάστασή τους στους κάδους θα γίνεται εύκολα από το προσωπικό του Δήμου, με διάφορες τρόπους (π.χ. με πριτσίνια ή με

πάκτωση σε συγκεκριμένο σημείο με την χρήση ειδικού πιστολιού αέρος).
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Θα είναι ανθεκτικές σε κρούσεις, υπεριώδη ακτινοβολία, νερό, χημικές ουσίες πλύσης, κ.λπ.

Ειδικότερα,  οι  ραδιοπομποί  θα  πρέπει  να  πληρούν  (κατ’  ελάχιστο)  τις  κάτωθι προδιαγραφές:

• Passive RFIDs

• Συχνότητα εκπομπής 865-870 MHz

• Διάρκεια ζωής άνω των 4 χρόνων.

4. Υπηρεσίες τηλεματικής παρακολούθησης & διαχείρισης οχήματος μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και φιλοξενία σε 

κέντρο δεδομένων του Αναδόχου, Υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης (12 μήνες)

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την σύνδεση της τηλεματικής μονάδας οχήματος με Κέντρο Δεδομένων του

Αναδόχου και από εκεί την πρόσβαση του Δήμου Χαϊδαρίου στην εφαρμογή του Αναδόχου μέσω του Διαδικτύου (συλλογή

και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τη συλλεγόμενη ποσότητα αποβλήτων ανά κάδο και σημείο συλλογής). Μετά την

οριστική παραλαβή και εγκατάσταση του συσ/τος, ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, της παρούσας,

για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

5. Υπηρεσίες αποστολής δεδομένων μέσω παρόχου κινητής τηλεφωνίας (12 μήνες)

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες επιτρέπουν την σύνδεση της τηλεματικής μονάδας κάθε οχήματος με το Κέντρο του Αναδόχου, 

για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.1  Προμήθεια Συστήματος ζύγισης & ταυτοποίησης κάδων για το Όχημα Συλλογής 1 6.000,00 €

1 – Αποκομιδής Βιοαποβλήτων, θα περιλαμβάνει:

- Συσκευή ανάγνωσης  RFID κατάλληλων προδιαγραφών για

εγκατάσταση και λειτουργία επί οχήματος βαρέως τύπου με

μεταβλητή  και  ρυθμιζόμενη  εμβέλεια  ανάγνωσης  ετικετών

ταυτοποίησης.

- Αισθητήρες  ζύγισης  οι  οποίοι  κατά  τη  λειτουργία  τους  θα

λαμβάνουν  υπόψη όλες  τις  απαραίτητες  παραμέτρους  για

αντιστάθμιση διακυμάνσεων των μετρήσεων που οφείλονται σε

παράγοντες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η κλίση του

οχήματος οι δονήσεις κ.λπ.

- Ηλεκτρονική μονάδα επικοινωνίας και επεξεργασίας

σημάτων ισχυρής επεξεργαστικής ισχύος / ελέγχου δεδομένων

(βάρος, ταυτότητα κάδου)

1.2  Εγκατάσταση στο όχημα βαθμονομημένου συσ/τος ζύγισης & ταυτοποίησης

κάδων

1.3  Ταυτότητες αναγνώρισης (RFID tags) κάδου 584 10,00 €

1.4  Μονάδα  τηλεματικής  (κεντρική  μονάδα,  καλωδίωση,  κεραία  λήψης 1 450,00 €

δορυφορικού σήματος GPS, κάρτα (SIM) δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM)

1.5  Εγκατάσταση στο όχημα μονάδας τηλεματικής

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
2 2.1 Yπηρεσία αρχικοποίησης και προγραμματισμού στο σύστημα διαχείρισης 1 80,00 €

στόλου του Αναδόχου

2.2 Υπηρεσίες τηλεματικής παρακολούθησης & διαχείρισης οχήματος μέσω 1 275,00 €
διαδικτυακής εφαρμογής και φιλοξενία σε κέντρο δεδομένων του Αναδόχου,

Υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης & Υπηρεσίες αποστολής δεδομένων για
δώδεκα (12) μήνες

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ Φ.Π.Α. 24%) 6.815,00 €

Φ.Π.Α. 24% 1.635,60 €

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) 8.450,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χαϊδάρι 10/12/2021 Χαϊδάρι 10/12/2021

Η AΪΔΑΡΙΟΥναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Η Συντάξασα
                    Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας Πόλης

ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ.158/2021- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 12m)3

ΜΕ ΣΥΣ/ΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα.................................................. ,
οδός……………………………………………..…… …………………………………,  αριθμός  …………………………….., τηλέφωνο…….…….………….
…………..………………………. fax ………………….., email :……………………….….………………

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Γενικά χαρακτηριστικά του Απορριμματοφόρου ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

2. Πλαίσιο του Απορριμματοφόρου- Γενικά ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

3. Κινητήρας ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

4. Σύστημα Διεύθυνσης ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

5. Σύστημα Πέδησης ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

6. Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

7. Θάλαμος Οδήγησης ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

8. Άξονες – Αναρτήσεις- Ελαστικά ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

9. Στοιχεία που θα υποβληθούν ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

10. Γενικά Στοιχεία Υπερκατασκευών ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

11. Κυρίως σώμα των υπερκατασκευών ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

12. Σύστημα συμπίεσης ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

13. Σύστημα ανύψωσης των κάδων ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14.Σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

15.Ηλεκτρονικό Σύστημα Λειτουργιών ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

16.Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

17.Εκπαίδευση, Παράδοση, Δείγμα ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

18.Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

19.Σύστημα πλύσης κάδων ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

20.Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής ΝΑΙ
Προσφοράς

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

Θα  πρέπει  απαραίτητα  να  υποβληθούν,  κατά  τρόπο  πλήρη  και  σαφή,  η  πλήρης  περιγραφή,  συνοδευόμενη  από
αντίστοιχα σχέδια, για την προαναφερθείσα προμήθεια.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ.158/2021

ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ 15   tn  

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα ...................................................,
οδός……………………………………………..…… …………………………………, αριθμός …………………………….., τηλέφωνο…….…….………….
…………..………………………. fax ………………….., email :……………………….….………………

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

7. ΑΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

8. ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

9. ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

10. ΟΠΙΣΘΙΑ ΘΥΡΑ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

11. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

12. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

13. ΒΑΦΗ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

14. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

15. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ , ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

17. ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

18. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

19. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

20. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΑΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

Θα  πρέπει  απαραίτητα  να  υποβληθούν,  κατά  τρόπο  πλήρη  και  σαφή,  η  πλήρης  περιγραφή,  συνοδευόμενη  από

αντίστοιχα σχέδια, για την προαναφερθείσα προμήθεια.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A  ΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ.158/2021- Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι συλλογής βιο-αποβλήτων,  
χωρητικότητας 240   lit   + 5% με καπάκι (χρώματος καφέ)  

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα................................................... ,
οδός……………………………………………..…… …………………………………, αριθμός …………………………….., τηλέφωνο…….…….………….

…………..………………………. fax ………………….., email :……………………….….………………

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Χωρητικότητα κάδων (lt) ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της ΝΑΙ
σειράς ISO 9001
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

3. Είδος ενισχύσεων ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

4. Ανάρτηση- χειρολαβές ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

5. Υλικό και τρόπος κατασκευής κάδων ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

6. Ανθεκτικότητα  σε  υψηλές  και  χαμηλές ΝΑΙ
θερμοκρασίες
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

7. Καπάκι κάδου- μορφή- αναστροφή ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

8. Συμβατότητα με τα διεθνή standards ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

9. Χρώμα βαφής- επιγραφές ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

10. Έτος, μήνας παραγωγής ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

11. Ανταλλακτικά και  χρόνος κάλυψης ΝΑΙ
αυτών (Όπως αναλυτικά ορίζονται στη
μελέτη)

12. Δείγμα, προσκόμιση- επίδειξη ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

Θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν, κατά τρόπο πλήρη και σαφή, η πλήρης περιγραφή, συνοδευόμενη από 

αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια, για την προαναφερθείσα προμήθεια.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A  ΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ.158/2021- Ρυμουλκούμενος Θρυμματιστής Βιομάζας με γερανό  

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα................................................... ,
οδός……………………………………………..…… …………………………………, αριθμός …………………………….., τηλέφωνο…….…….………….

…………..………………………. fax ………………….., email :……………………….….………………

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Κινητήρας ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

2. Σύστημα τροφοδοσίας ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

3. Σύστημα μεταφοράς ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

4. Χοάνη εκβολής θρύµµατος ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

5. Σύστημα μηχανικής φόρτωσης ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

6. Εγγύηση καλής λειτουργίας ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

7. Ανταλλακτικά  και χρόνος κάλυψης αυτών ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

8. Δείγμα, προσκόμιση- επίδειξη ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

9. Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

10. Εκπαίδευση προσωπικού ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

11. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς ΝΑΙ

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

Θα  πρέπει  απαραίτητα  να  υποβληθούν,  κατά  τρόπο  πλήρη  και  σαφή,  η  πλήρης  περιγραφή,  συνοδευόμενη  από

αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια, για την προαναφερθείσα προμήθεια.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A  ΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ.158/2021-Βιοδιασπώμενες και κομποστοποιήσιμες σακούλες 10   lit  

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα................................................... ,
οδός……………………………………………..…… …………………………………, αριθμός …………………………….., τηλέφωνο…….…….………….

…………..………………………. fax ………………….., email :……………………….….………………

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Πρώτη ύλη κατασκευής σακούλας ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

2. Χρώμα ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

3. Διαστάσεις ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

4. Συγκόλληση ραφών ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

5. Αντοχή ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

6. Σήμανση ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

7. Συσκευασία ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

8. - Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ΝΑΙ
ISO 9001, ISO 14001:2015
- Πιστοποιητικό χορήγησης και χρήσης του σήματος
συμμόρφωσης «ok compost industrial» σύμφωνα με
το πρότυπο EN 13432 και ΕΝ 14995

9. - Eγγύηση κατασκευαστή περί του χρόνου ο οποίος ΝΑΙ
απαιτείται μέχρι την πλήρη διάσπαση των σάκων
- Εγγύηση κατασκευαστή για το χρόνο διατήρησης των
μηχανικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων
υγροδιαπερατότητας  κατά  τη  χρησιμοποίηση  των
σάκων

Θα  πρέπει  απαραίτητα  να  υποβληθούν,  κατά  τρόπο  πλήρη  και  σαφή,  η  πλήρης  περιγραφή,  συνοδευόμενη  από

αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια, για την προαναφερθείσα προμήθεια.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A  ΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ.158/2021  

- Σύστημα ζύγισης & τηλεματικής εποπτείας για το σύστημα αποκομιδής βιοαποβλήτων  

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα................................................... ,
οδός……………………………………………..…… …………………………………, αριθμός …………………………….., τηλέφωνο…….…….………….

…………..………………………. fax ………………….., email :……………………….….………………

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Αισθητήρες ζύγισης οι οποίοι κατά τη λειτουργία τους ΝΑΙ

θα λαμβάνουν υπόψη  όλες τις απαραίτητες

παραμέτρους  για  αντιστάθμιση  διακυμάνσεων   των

μετρήσεων  που οφείλονται  σε  παράγοντες  όπως  η

θερμοκρασία περιβάλλοντος, η κλίση του οχήματος οι

δονήσεις κ.λ.π.

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

2. Ηλεκτρονική  μονάδα  επικοινωνίας  και  επεξεργασίας ΝΑΙ

σημάτων ισχυρής επεξεργαστικής ισχύος  /  ελέγχου

δεδομένων (βάρος, ταυτότητα κάδου)

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

3. Συσκευή ανάγνωσης RFID κατάλληλων προδιαγραφών  για ΝΑΙ

εγκατάσταση και λειτουργία επί οχήματος βαρέως τύπου

με  μεταβλητή  και  ρυθμιζόμενη  εμβέλεια  ανάγνωσης

ετικετών ταυτοποίησης.

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

4. Μονάδα τηλεματικής (κεντρική μονάδα, καλωδίωση, κεραία ΝΑΙ

λήψης δορυφορικού σήματος GPS, κάρτα (SIM) δικτύου

κινητής τηλεφωνίας GSM)

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

5. Εξοπλισμός ταυτότητας κάδων (ετικέτες RFID) ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

6. Συμβατότητα εξοπλισμού με τα διεθνή standards ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

7. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας τηςσειράς ISO 9001 ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

8. Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

9. Εκπαίδευση προσωπικού ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

10. Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

Θα  πρέπει  απαραίτητα  να  υποβληθούν,  κατά  τρόπο  πλήρη  και  σαφή,  η  πλήρης  περιγραφή,  συνοδευόμενη  από

αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια, για την προαναφερθείσα προμήθεια.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A  ΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ.158/2021 - «Εξοπλισμός επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων  

οικιακής προέλευσης και  προσομοιαζόντων για μικρούς παραγωγούς (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί &

Δημοτικά Σχολεία του Δήμου)»

Της Επιχείρησης ………………………………………………………………………………………. με έδρα................................................... ,
οδός……………………………………………..…… …………………………………, αριθμός …………………………….., τηλέφωνο…….…….………….

…………..………………………. fax ………………….., email :……………………….….………………

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΝΑΙ

Α. Κάδος με κάλυμμα από ανθεκτικό συνθετικό προστατευτικό υλικό

Β. Δεξαμενή κομποστοποίησης από ανοξείδωτο ατσάλι με αντιδιαβρωτική

προστασία η οποία θα φέρει: α) οπή εισαγωγής αέρα, β) εσωτερική μονάδα

φιλτραρίσματος, η  οποία  να  ελαχιστοποιεί τις  οσμές,   γ) εσωτερικό

εξαερισμό με σημείο εξόδου με εύκαμπτο πλαστικό αεραγωγό για τη

διαφυγή των υδρατμών και του CO2, προς την ατμόσφαιρα ή προς το δίκτυο

αποχέτευσης, ε) ένδειξη γεμίσματος,

Γ. Ειδικός μηχανισμός τεμαχισμού και ανάδευσης εντός της δεξαμενής

Δ. Καπάκι εισόδου / εξόδου οργανικών αποβλήτων, το οποίο θα κλείνει

ερμητικά για τη διαφυγή οσμών και παρασίτων στο περιβάλλον

Ε. Πάνελ ελέγχου, με ενδεικτικές λυχνίες, οι οποίες θα πρέπει να δείχνουν την

κατάσταση λειτουργίας της μονάδας

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: ΝΑΙ

Α. Αυτόνομη λειτουργία με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Β. Δυνατότητα παραγωγής κόμποστ τουλάχιστον: 20 kg / εβδομάδα

Γ.  Κομποστοποίηση  όλων  των  φαγώσιμων  όπως  κρέας,  ψάρι,  τυρί,

εσπεριδοειδή κ.ά., ζωικών υπολειμμάτων και οργανικών απορριμμάτων από

κήπους

Δ. Μετατροπή οργανικών αποβλήτων, σε πλούσια θρεπτικά συστατικά -

πρώιμο κόμποστ, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες

Ε Λειτουργία υγειινοποίησης σύμφωνα με τoν κανονισμό λειτουργίας (EC) No.

1069/2009

ΣΤ. Διακοπή λειτουργίας με το άνοιγμα του κάδου

(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

2. Δυνατότητα κομποστοποίησης τροφίμων, ζωϊκών ΝΑΙ
υπολειμμάτων, οργανικών απορριμάτων κήπου
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

3. Δυναμικότητα παραγωγής κομπόστ ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

4. Σήμανση CE Εξοπλισμού ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ταμείο ΣυνοχήςΔΗΜΟΣ XAΪΔΑΡΙΟΥΪΔΑΡΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Πιστοποιητικά κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ΝΑΙ
και ISO 45001:2018 ή ισοδύναμα
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

7. Πιστοποιητικά αντιπροσώπου ή εμπόρου του τελικού προϊόντος ΝΑΙ
ISO  9001:2015,  ISO  14001:2015  και  OHSAS  18001:2007   ή
ισοδύναμα
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

8. Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου του τελικού προϊόντος ή ΝΑΙ
Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1989  του  αντιπροσώπου  ή
εμπόρου  για  την  αποδοχή  εκτέλεσης  της  προμήθειας  σε
περίπτωσης κατακύρωσης
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

9. Εκπαίδευση προσωπικού ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

10. Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη ΝΑΙ
(Όπως αναλυτικά ορίζονται στη μελέτη)

Θα  πρέπει  απαραίτητα  να  υποβληθούν,  κατά  τρόπο  πλήρη  και  σαφή,  η  πλήρης  περιγραφή,  συνοδευόμενη  από

αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια (αναλυτική έκθεση κατασκευής), για την προαναφερθείσα προμήθεια.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
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