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«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ»

Α1. ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, είναι ο προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία, τισ Ευρωπαϊκζσ
Κοινοτικζσ Οδθγίεσ, τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ κ.λ.π.), οι οποίεσ
πρζπει να λθφκοφν υπόψθ από τουσ Διαγωνιηόμενουσ (Ρροςφζροντεσ) για τον
ςχεδιαςμό και τθν ςφνταξθ των προςφορϊν τουσ.
Τα υπό προμικεια είδθ κα είναι τελείωσ καινοφργια, αμεταχείριςτα, πρόςφατθσ
καταςκευισ.
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμήθεια ειδών και όπου χρηςιμοποιοφνται οι
όροι «υποχρεωτικά», «με ποινή αποκλειςμοφ», «τουλάχιςτον» θεωροφνται
απαράβατοι και οποιαδήποτε απόκλιςη καθιςτά απορριπτζα την προςφορά.
Οι απαραίτθτεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ των
μθχανθμάτων, οι απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και προχποκζςεισ που πρζπει
να τθροφν όλοι οι Διαγωνιηόμενοι είναι οι ακόλουκεσ :
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Α2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΥΜΟΥΛΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΤΑΚΤΟΑ

1. Ρλαίςιο
Το ρυμουλκό (τράκτορ) πρζπει να είναι απόλυτα καινοφργιο, τελείωσ προωκθμζνθσ
οδιγθςθσ, πρόςφατθσ ειδικά ςτιβαρισ καταςκευισ, από τα τελευταία μοντζλα τθσ
αντίςτοιχθσ ςειράσ.
Το ρυμουλκό κα είναι διαξονικό (4Χ4), κα είναι βαρζωσ τφπου, κατάλλθλο
τεχνικά για μικτό φορτίο ςυρμοφ τουλάχιςτον 40 τόνων. Θα φζρει πλάκα
επικάκιςθσ για τθ ςφμπλεξθ και ρυμοφλκθςθ, του θμιρυμουλκοφμενου
οχιματοσ με φόρτωςθ από πάνω, με πείρο (ΚΙΝG PIN).
2. Κινθτιρασ
Ο κινθτιρασ πρζπει να είναι πετρελαιοκίνθτοσ τφπου DIESEL τετράχρονοσ,
τουλάχιςτον εξακφλινδροσ, υδρόψυκτοσ, θ ονομαςτικι ιςχφσ του οποίου πρζπει να
υπερκαλφπτει τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του οχιματοσ. Ρρζπει να είναι
αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ τουλάχιςτον ΕURO V
και πάντα απολφτωσ ςφμφωνοσ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ Ελλάδοσ κατά τθν
θμερομθνία του διαγωνιςμοφ. Νεότερεσ αντιρρυπαντικζσ τεχνολογίεσ, προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ οικονομίασ καυςίμων, κα
εκτιμθκοφν ιδιαιτζρωσ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ. Η ςυμμόρφωςθ του
οχιματοσ με τισ πλζον αυςτθρζσ προδιαγραφζσ ρφπων EEV κα αξιολογθκεί κετικά.
Η ιπποδφναμθ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 450 Η ενϊ θ μζγιςτθ ροπι τουλάχιςτον
2.200Nm. Ακόμα, πρζπει να ζχει ςφςτθμα απευκείασ ζκχυςθσ, με δυνατότθτα
εφκολθσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ.
Ρρζπει να διακζτει ςφςτθμα υπερπλιρωςθσ turbo και ενδιάμεςθσ ψφξθσ
intercooler και οποιοδιποτε άλλο ςφςτθμα προθγμζνθσ τεχνολογίασ που αφορά τον
ζλεγχο και τθ λειτουργία του κινθτιρα κα αξιολογθκεί αντίςτοιχα. Θα πρζπει να
γίνει πλιρθσ περιγραφι και να αναφερκοφν τα υλικά καταςκευισ του κινθτιρα και
τα επιπλζον ςυςτιματα.
Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ διαγραμμάτων ροπϊν και ιςχφοσ του κινθτιρα.
Θεωρείται ςθμαντικό προςόν θ ροπι ςτρζψθσ τουσ να είναι όςο το δυνατόν
υψθλότερθ ςτισ χαμθλότερεσ δυνατζσ ςτροφζσ του κινθτιρα και να παραμζνει
επίπεδθ ςτο μεγαλφτερο δυνατό εφροσ των ςτροφϊν.
Θα λιπαίνεται υπό πίεςθ, θ διάταξθ των φίλτρων αζροσ να είναι κατάλλθλθ για τθν
προςταςία του από ςυνεχι παρουςία ςκόνθσ και αιωροφμενων ςτερεϊν
ςωματιδίων ςτο περιβάλλον εργαςίασ του, κακϊσ και να υπάρχει όργανο ζνδειξθσ
για τθν ζγκαιρθ αντικατάςταςθ των φίλτρων. Η ζξοδοσ των καυςαερίων του
κινθτιρα, πρζπει να είναι προσ τα άνω, με ςωλινα εξάτμιςθσ μονωμζνθ.
Ο κινθτιρασ κα πρζπει υποχρεωτικά να φζρει μθχανόφρενο τουλάχιςτον 290KW
ζωσ τισ 2200 ςτροφζσ.
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3. Θάλαμοσ Οδιγθςθσ
Το βολάν οδιγθςθσ πρζπει να βρίςκεται ςτα αριςτερά του αυτοκινιτου, να ζχει
απαραίτθτα ςφςτθμα οδιγθςθσ υδραυλικό (με υποβοικθςθ) και να παρζχει
δυνατότθτα ρφκμιςθσ κακ’ φψοσ.
Ο κάλαμοσ οδιγθςθσ πρζπει να είναι τελείωσ προωκθμζνθσ οδιγθςθσ, κλειςτόσ,
μεταλλικόσ με πανοραμικοφσ ανεμοκϊρακεσ, κατά προτίμθςθ θλεκτρικά
ανακλινόμενου τφπου με υδραυλικι υπόβαςθ κακϊσ και ειδικισ για οχιματα
ειδικϊν χριςεων καταςκευισ. Ρρζπει να φζρει κάκιςμα οδθγοφ αερόςουςτο
ρυκμιηόμενου τφπου και κάκιςμα για δφο (2) ςυνοδθγοφσ, ταμπλό με τα ςυνικθ
όργανα ελζγχου και φωτεινά ςιματα, ανεμοκϊρακα από κρφςταλλο αςφαλείασ
τφπου SECURIT ι TRIPLEX, κερμικι μόνωςθ με επζνδυςθ από πλαςτικό δζρμα, δφο
θλεκτρικοφσ υαλοκακαριςτιρεσ, δφο ανεξιλια ρυκμιηόμενθσ κζςθσ, δάπεδο
καλυμμζνο από πλαςτικά ταπζτα, ςφςτθμα κλιματιςμοφ με ανανζωςθ αζρα,
πλαφονιζρα φωτιςμοφ, ρευματοδότθ για τθν τοποκζτθςθ μπαλαντζηασ και γενικά
κάκε εξάρτθμα ενόσ καλάμου οδιγθςθσ ςφγχρονου αυτοκινιτου. Θα φζρει επίςθσ
υποχρεωτικά ράδιο-cd. Η καμπίνα κα περιζχει και παροχι αζρα με ςπιράλ και
πιςτόλι για τον κακαριςμό τθσ. Στθν οροφι του ουρανοφ κα φζρει φάρο για
αςφαλι ςιμανςθ του ςυρμοφ. Επίςθσ κα φζρει θχθτικό ςιμα ςυνεχοφσ λειτουργίασ
κατά τθ χριςθ τθσ όπιςκεν πορείασ. Στθν καμπίνα του οχιματοσ κα πρζπει να
υπάρχει εγκατάςταςθ παροχισ ρεφματοσ 12 V και 24 V.
Στο κάλαμο οδιγθςθσ κα πρζπει να υπάρχει θ οκόνθ τθσ εγκατεςτθμζνθσ κάμερασ
οπιςκοπορείασ (αςφρματθ ι ενςφρματθ) θ οποία κα είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο
θμιρυμουλκοφμενο όχθμα
Ακόμθ υποχρεωτικά κα πρζπει ο κάλαμοσ να φζρει μεγάλθ οκόνθ με δυνατότθτα
χειριςμοφ για εντοπιςμό των κωδικϊν βλάβθσ και διάγνωςθσ. Η προςκόμιςθ
επιπλζον διαγωνιςτικοφ μθχανιματοσ, για το ςυνεργείο, κα εκτιμθκεί ιδιαιτζρωσ
ςτθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ.
Επίςθσ κα πρζπει να παραδοκοφν πλαςτικά πατάκια για το πάτωμα τθσ καμπίνασ
και δφο φωςφοροφχα γιλζκα.
4. Ελαςτικά
Το πλαίςιο πρζπει να φζρει πλιρεισ τροχοφσ, με ελαςτικά επίςωτρα αεροςτεγι. Τα
ελαςτικά κα πρζπει να είναι καινοφργια και καταςκευαςμζνα τουλάχιςτον εντόσ
του τελευταίου ζτουσ από τθν παράδοςθ του οχιματοσ. Ο τφποσ των ελαςτικϊν να
είναι για μεικτζσ διαδρομζσ (άςφαλτο και χϊμα). Θα πρζπει να παραδοκοφν εκτόσ
των κυρίωσ ελαςτικϊν και ο εφεδρικόσ τροχόσ.
5. Σφςτθμα Μετάδοςθσ τθσ Κίνθςθσ
Το ςφςτθμα μετάδοςθσ τθσ κίνθςθσ πρζπει να αποτελείται από :
Κιβϊτιο ταχυτιτων που πρζπει να είναι τουλάχιςτον δϊδεκα βακμίδων
εμπροςκοπορείασ και μιασ ταχφτθτασ οπιςκοπορείασ και ο τφποσ του κιβωτίου
να είναι μθχανικά χειροκίνθτοσ αλλά και με δυνατότθτα αυτόματθσ αλλαγισ.
Συμπλζκτθ που πρζπει να είναι ιςχυρισ καταςκευισ ξθροφ τφπου, υδραυλικισ
λειτουργίασ ι άλλου πιο εξελιγμζνου τφπου ανταποκρινόμενοσ απόλυτα προσ
τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του αυτοκινιτου.
Δφο διαφορικά θμιαξόνια γνιςια του εργοςταςίου καταςκευισ των πλαιςίων,
αποκλειόμενθσ τθσ χρθςιμοποιιςεωσ απομιμιςεων, ιςχυρισ και δοκιμαςμζνθσ
καταςκευισ ϊςτε να εγγυϊνται τθν καλι και αςφαλι λειτουργία των
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οχθμάτων, κατάλλθλα ςε ςυνεργαςία με το κιβϊτιο ταχυτιτων για ανάβαςθ με
πλιρεσ φορτίο ςυρμοφ ςε κλίςθ δρόμου 15% και για μζγιςτθ ταχφτθτα πορείασ
80 χλμ./ϊρα.
Σφςτθμα υδραυλικοφ επιβραδυντι (intarder) ι παρόμοιου τφπου να είναι
τουλάχιςτον 300KW.
Το χωνί διαφορικοφ πρζπει να είναι εξαιρετικισ ποιότθτασ και καταςκευισ
ϊςτε να αποκλειςκεί θ περίπτωςθ αποκόλλθςισ του από τα πλακάκια ςτιριξισ
του, κακϊσ και τθσ ςτρζβλωςισ του ςτο ςθμείο ςτιριξθσ των τροχϊν
6. Σφςτθμα κυλίςεωσ - Άξονεσ
Οι τροχοί και οι άξονεσ κα είναι κατάλλθλοι για το μικτό επιτρεπόμενο φορτίο. Το
μεταξόνιο κα είναι το μικρότερο δυνατό για να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι
ευελιξία του ςυρμοφ.
Το ςφςτθμα πζδθςθσ κα είναι ιςχυρό και αςφαλοφσ καταςκευισ για μια κανονικι
και αςφαλι πζδθςθ τουσ οχιματοσ υπό οποιεςδιποτε δυςμενείσ ςυνκικεσ. Το
ρυμουλκό κα φζρει διςκόφρενα ι ταμποφρα ςε όλουσ τουσ τροχοφσ, ι ςυνδυαςμό
διςκόφρενα εμπρόσ και
ταμποφρα ςτουσ πίςω τροχοφσ. Τα φρζνα κα
ενεργοποιοφνται με διπλό ςφςτθμα και με αερόφρενα βάςει ελλθνικισ και
ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ και όχι με υποβοικθςθ SERVO. Οι ςωλθνϊςεισ, τα ρακόρ
και λοιπά εξαρτιματα κα είναι ικανισ αντοχισ και άριςτθσ καταςκευισ, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ μακροχρόνια καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ πζδθςθσ.
Επικυμθτι επίςθσ είναι θ φπαρξθ ςυςτιματοσ αςφαλίςεωσ των τροχϊν για τθν
περίπτωςθ μθ λειτουργίασ των φρζνων (απϊλεια αζροσ, κλπ), οπότε και αυτομάτωσ
κα φρενάρει το όχθμα. Το χειρόφρενο κα είναι μθχανικό με υποβοικθςθ αζρα διά
προζνταςθσ ελατθρίου, επενεργϊντασ ςτουσ οπίςκιουσ τροχοφσ, και κα αςφαλίηει
απόλυτα το αυτοκίνθτο με πλιρεσ φορτίο και με κλίςθ δρόμου τουλάχιςτον 10% με
ςβθςτι μθχανι και χωρίσ ταχφτθτα. Θα εκτιμθκεί ιδιαίτερα θ φπαρξθ
βαλβιδόφρενου, ςυνδυαηόμενου με το μθχανόφρενο.
Το ρυμουλκό κα διακζτει μθχανόφρενο και ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ ABS. Το
κφκλωμα φρζνων κακϊσ και το ςφςτθμα ABS κα ςυνεργάηονται αποτελεςματικά με
τα αντίςτοιχα ςυςτιματα των θμιρυμουλκοφμενων. Επικυμθτι (και όχι επί ποινι
αποκλειςμοφ) είναι θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ASR (Anti-Slip Regulation).
Οι αναρτιςεισ του οχιματοσ κα είναι ιςχυρισ καταςκευισ και αςφαλοφσ
λειτουργίασ με ιςχυρζσ ςοφςτεσ για τον εμπρόςκιο άξονα, ωσ και ιςχυροφσ και
ικανοφσ αποςβεςτιρεσ και κατάλλθλουσ για ανϊμαλουσ δρόμουσ.
Υποχρεωτικά οι αναρτιςεισ του οπίςκιου άξονα κα είναι πνευματικζσ ι με
παραβολικζσ ςοφςτεσ.
Το πλαίςιο του ρυμουλκοφ, τουλάχιςτον κατά το χρόνο εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ, ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να παρουςιάςει οποιοδιποτε
ριγμα ι ςτρζβλωςθ (ακόμα και για φορτία του ςυρμοφ μεγαλφτερα του μζγιςτου
επιτρεπόμενου κατά 20%). Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί τζτοιο ελάττωμα, ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ χωρίσ αντίρρθςθ να παραλάβει το αυτοκίνθτο,
να προβεί ςε επιςτθμονικά παραδεκτι επιςκευι του πλαιςίου (ι αν αυτό είναι
αδφνατον, να αντικαταςτιςει το πλαίςιο ι μζροσ αυτοφ με περιςςότερο
ενιςχυμζνθσ καταςκευισ) και να το παραδϊςει μζςα ςε δφο εβδομάδεσ το
αργότερο ςτο Διμο.
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Το όχθμα πρζπει να διακζτει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ μθχανιςμοφσ και ςθμάνςεισ
για πρόλθψθ ατυχθμάτων και βλαβϊν που κα μποροφςαν να προζλκουν από λάκοσ
χειριςμό του ι απρόοπτθ βλάβθ, κακϊσ επίςθσ πρζπει να είναι εξελιγμζνθσ
τεχνολογίασ για να διαςφαλίηουν τθν άνετθ, αςφαλι και υγιεινι χριςθ τουσ από
τουσ εργαηομζνουσ. Τζλοσ, πρζπει να διαςφαλίηει τθν υγιεινι και ακζατθ ςυλλογι
και μεταφορά των απορριμμάτων, περιορίηοντασ ςτο ελάχιςτο πικανζσ εκτοξεφςεισ,
διαφυγι ςκόνθσ, διαφυγι οςμϊν και μικροοργανιςμϊν και κζα απορριμμάτων ι
μθχανιςμϊν που ζχουν ζρκει ςε επαφι με απορρίμματα.
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Α3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΗΜΙΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΤΩΣΗ ΑΡΟ ΡΑΝΩ

1. Ρλαίςιο
Το πλαίςιο του θμιρυμουλκοφμενου οχιματοσ πρζπει να είναι ιςχυρότατθσ
καταςκευισ, κατάλλθλο για μικτό φορτίο τουλάχιςτον 25.000 kgr και να φζρει
ζγκριςθ τφπου ςε ιςχφ (πριν τθν προςωρινι παραλαβι) τθσ αρμόδιασ κρατικισ
υπθρεςίασ, με βάςθ τθν Οδθγία 2007/46.
Θα διακζτει τρεισ (3) άξονεσ με μονά ι διπλά ελαςτικά ανά άξονα ενϊ ο πρϊτοσ
άξονασ από τθν πλευρά του ρυμουλκοφ κα φζρει ςφςτθμα ανφψωςθσ (τεμπζλθσ) το
οποίο κα ελζγχεται από τθν καμπίνα του οδθγοφ.
Θα είναι εξοπλιςμζνο με όλα τα απαραίτθτα φωτεινά ςιματα που προβλζπονται
από τον ΚΟΚ (φϊτα όγκου κλπ) με ςφνδεςθ του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ με αυτό
του ρυμουλκοφ (με ταχυςφνδεςμο). Το πλαίςιο, οι άξονεσ και οι τροχοί κα είναι
κατάλλθλοι για υπερφορτϊςεισ μζχρι και 20% του επιτρεπόμενου μικτοφ φορτίου.
Θα διακζτει ανεξάρτθτο ςφςτθμα πζδθςθσ με διςκόφρενα και ςφςτθμα ABS που κα
ενεργοποιοφνται ςε ςυγχρονιςμό με αυτά του ρυμουλκοφ και κα διαςφαλίηουν τθν
πλιρθ ακινθτοποίθςθ του ςυρμοφ. Η ςφμπλεξθ με το ρυμουλκό κα γίνεται εφκολα
ςε μικρό χρόνο μζςω πείρου ζλξθσ και πλάκασ επικάκθςθσ.
Θα διακζτει δφο ποδαρικά ςτιριξθσ, εφκολθσ και αςφαλοφσ λειτουργίασ που
χρθςιμοποιοφνται για ςτακεροποίθςθ του όταν αποςυμπλζκεται από το ρυμουλκό.
Τα ποδαρικά κα είναι υδραυλικά.
Σε κατάλλθλθ κζςθ κα φζρει πλιρθ εφεδρικό τροχό. Τζλοσ, κα υπάρχουν
προςτατευτικά μεταλλικά κάλυπτρα για τουσ τροχοφσ του πλαιςίου μαηί με
ελαςτικοφσ λαςπωτιρεσ και προςτατευτικζσ πλευρικζσ μπάρεσ.
Το πλαίςιο του θμιρυμουλκοφμενου, τουλάχιςτον κατά το χρόνο εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ, ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να παρουςιάςει οποιοδιποτε
ριγμα ι ςτρζβλωςθ (ακόμα και για φορτία του ςυρμοφ μεγαλφτερα του μζγιςτου
επιτρεπόμενου κατά 20%). Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί τζτοιο ελάττωμα, ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ χωρίσ αντίρρθςθ να παραλάβει το αυτοκίνθτο,
να προβεί ςε επιςτθμονικά παραδεκτι επιςκευι του πλαιςίου (ι αν αυτό είναι
αδφνατον, να αντικαταςτιςει το πλαίςιο ι μζροσ αυτοφ με περιςςότερο
ενιςχυμζνθσ καταςκευισ) και να το παραδϊςει μζςα ςε δφο εβδομάδεσ το
αργότερο ςτον ΔΗΜΟ ι ςτον φορζα λειτουργίασ που κα υποδείξει ο Διμοσ.
ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η υπερκαταςκευι κα αποτελείται από :
1. Τθν κιβωτάμαξα αποκικευςθσ απορριμμάτων μαηί με τθν οπίςκια κφρα.
2. Τον μθχανιςμό ςυμπίεςθσ απορριμμάτων.
3. Τθν κφρα φόρτωςθσ απορριμμάτων.
4. Το υδραυλικό ςφςτθμα.
5. Βαφι
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2. Κιβωτάμαξα
Η κιβωτάμαξα αποκικευςθσ απορριμμάτων κα είναι ορκογωνικισ διατομισ,
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 55 m3, ιδιαίτερα ενιςχυμζνθσ και ςτιβαρισ καταςκευισ,
μεταλλικι εξολοκλιρου από χάλυβα εξαιρετικισ ποιότθτασ και κλειςτι από όλεσ τισ
πλευρζσ, εκτόσ από τον χϊρο τθσ οροφισ που μζνει ανοικτόσ για τθν υποδοχι των
απορριμμάτων.
Τα τοιχϊματα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από χαλυβδοζλαςμα τφπου Hardox
450 πάχουσ τουλάχιςτον 4 mm και το δάπεδο πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από
χαλυβδοζλαςμα τφπου Hardox 450 πάχουσ τουλάχιςτον 6 mm. Επιπλζον κα
αναφζρεται και ο τφποσ χάλυβα για τα διάφορα τμιματα τθσ κιβωτάμαξασ.
Η καταςκευι για λόγουσ αςφαλείασ κα πρζπει να αντζχει ςε καταπονιςεισ ακόμθ
και αν θ μζςθ πυκνότθτα των απορριμμάτων ανζλκει ςε 700 Kg/m3.
Πλεσ οι ςυγκολλιςεισ κα πρζπει, υποχρεωτικά, να αποτελοφνται από πλιρεισ
ραφζσ ςε ολόκλθρο το μικοσ των ςυνδεόμενων επιφανειϊν. Η καταςκευι κα είναι
απολφτωσ ςτεγανι ϊςτε να είναι αδφνατθ θ διαφυγι υγρϊν απορριμμάτων από τισ
αρκρϊςεισ ι από άλλα ςθμεία. Στα ςθμεία επαφισ τθσ κιβωτάμαξασ με τθν οπίςκια
κφρα κα υπάρχει ειδικό ελαςτικό παρζμβυςμα για τθν ςυγκράτθςθ των υγρϊν που
παράγονται μετά τθν ςυμπίεςθ.
Η οπίςκια κφρα κα είναι καταςκευαςμζνθ με τα ίδια υλικά τθσ κιβωτάμαξασ, ϊςτε
να αντζχει ςτισ ιδιαίτερα υψθλζσ πιζςεισ που αναπτφςςονται κατά τθν ςυμπίεςθ
των απορριμμάτων ςτο πζρασ τθσ πλθρϊςεωσ τθσ κιβωτάμαξασ. Το ςχιμα τθσ κα
είναι κατάλλθλο ϊςτε να διευκολφνεται τόςο θ ςυμπίεςθ όςο και θ εκκζνωςθ των
απορριμμάτων και κα φζρει βοθκθτικι λεκάνθ ςυγκζντρωςθσ υγρϊν. Η ςτιριξθ τθσ
ςτθν κιβωτάμαξα κα γίνεται με ιδιαίτερα ενιςχυμζνεσ και ανκεκτικζσ αρκρϊςεισ
ενϊ το ίδιο ανκεκτικόσ κα πρζπει να είναι και ο τρόποσ αςφάλιςισ τθσ (με διπλό
άγκιςτρο) ςτο κυρίωσ ςϊμα. Η μζκοδοσ αςφάλιςθσ και απαςφάλιςθσ τθσ κα γίνεται
υδραυλικά και αυτόματα, με τθν εντολι κίνθςθσ τθσ οπίςκιασ πόρτασ και με ζνα
χειριςμό. Η οπίςκια κφρα κα ανοίγει και κα κλείνει υδραυλικά με ζμβολα διπλισ
ενζργειασ.
Σε κζςθ που κα κρίνει ο καταςκευαςτισ (και εφόςον είναι ςφμφωνθ με τον ΚΟΚ) κα
τοποκετθκοφν κλίμακεσ για τον ζλεγχο του οχιματοσ από το επάνω μζροσ.
Θα εκτιμθκεί ο εξοπλιςμόσ των απορριμματοδεκτϊν με ςφςτθμα απόςμθςθσ το
οποίο κα ενεργοποιείται αυτόματα με τθν ενεργοποίθςθ του οχιματοσ και κα
διαχζει με βεβιαςμζνθ κυκλοφορία ςυςτατικά τα οποία κα εξουδετερϊνουν τισ
δυςάρεςτεσ οςμζσ. Η διάχυςθ των ςυςτατικϊν κα γίνεται ςτο χϊρο φόρτωςθσ των
απορριμμάτων. Για τθν αποφυγι ανάπτυξθσ βακτθριδίων και μυκιτων τα ςυςτατικά
αυτά δεν πρζπει να είναι υγρά. Η ςυςκευι κα είναι τοποκετθμζνθ ςε εφκολα
προςπελάςιμο ςθμείο ζτςι ϊςτε να μθν εμποδίηει κατά τθν εργαςία αλλά και να
είναι εφκολθ θ αντικατάςταςθ του υλικοφ απόςμθςθσ.
3. Μθχανιςμόσ ςυμπίεςθσ απορριμμάτων
Ο μθχανιςμόσ ςυμπίεςθσ πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνοσ ϊςτε να εξαςφαλίηει πλιρθ
εκμετάλλευςθ όλου του εςωτερικοφ χϊρου, με ςτακερό βακμό ςυμπίεςθσ για τα
απορρίμματα ςε όλο το μικοσ τθσ κιβωτάμαξασ. Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ
αυτόνομθ λειτουργία του με τθν χριςθ ξεχωριςτοφ κινθτιρα και χωρίσ να είναι
απαραίτθτθ θ παρουςία του ρυμουλκοφ. Επίςθσ, με ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει
θ ςυμπίεςθ να ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι κατά τθν μεταφόρτωςθ των
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απορριμμάτων προκειμζνου να ελαχιςτοποιείται ο χρόνοσ αναμονισ των προσ
εκκζνωςθ απορριμματοφόρων. Ο χειριςμόσ του μθχανιςμοφ ςυμπίεςθσ πρζπει να
δίνει τθν δυνατότθτα χειροκίνθτου και αυτόματου κφκλου ςυμπίεςθσ. Ο χειριςμόσ
κα γίνεται με πίνακα χειριςμοφ που κα βρίςκεται ςτισ πλευρζσ τθσ κιβωτάμαξασ
αλλά και με φορθτό χειριςτιριο για να υπάρχει ευχζρεια μετακίνθςθσ του χειριςτι
ςε διαφορετικζσ κζςεισ.
Θα εκτιμθκοφν ιδιαίτερα οι όςο το δυνατόν μικρότεροι χρόνοι λειτουργίασ του
μθχανιςμοφ (χρόνοσ κφκλου ςυμπίεςθσ, χρόνοσ εκκζνωςθσ κλπ) κακϊσ και θ μικρι
διαδρομι του εμβόλου κατά τθ λειτουργία του κφκλου ςυμπίεςθσ.
Η εκκζνωςθ των απορριμμάτων κα γίνεται με τθ λειτουργία τθσ πλάκασ ςυμπίεςθσ
(αφοφ πρϊτα ανοίξει πλιρωσ θ οπίςκια κφρα) και ο χειριςμόσ τθσ λειτουργίασ κα
μπορεί να γίνεται από τον πίνακα χειριςμοφ αλλά και από το φορθτό χειριςτιριο.
Επίςθσ υποχρεωτικά κα υπάρχει χειριςτιριο και εντόσ του καλάμου οδιγθςθσ για
τον εφκολο χειριςμό από τον οδθγό.
4. Θφρα φόρτωςθσ απορριμμάτων
Στο εμπρόςκιο τμιμα τθσ οροφισ τθσ κιβωτάμαξασ βρίςκεται θ κυρίδα φόρτωςθσ
των απορριμμάτων μικουσ τουλάχιςτον 2,5 m και πλάτουσ ίςου με το εςωτερικό
πλάτοσ τθσ κιβωτάμαξασ.
Κατά τθν μεταφορά του οχιματοσ θ κυρίδα αυτι κα κλείνει με μεταλλικό κάλυμμα
που κα κινείται με υδραυλικό ςφςτθμα.
5. Υδραυλικό ςφςτθμα
Το υδραυλικό ςφςτθμα κα αποτελείται από:
Αυτόνομο πετρελαιοκινθτιρα, ιςχφοσ τουλάχιςτον 40 Η, υδρόψυκτο ι
αερόψυκτο, χαμθλοφ κορφβου. Ο τφποσ και τα χαρακτθριςτικά του κινθτιρα κα
είναι κατάλλθλα για τθν κίνθςθ όλων των μθχανιςμϊν τθσ κιβωτάμαξασ ενϊ κα
είναι τοποκετθμζνοσ ςτο εμπρόςκιο μζροσ ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο. Θα
εκτιμθκεί ιδιαίτερα μεγάλθ χωρθτικότθτα δεξαμενισ καυςίμου (υποχρεωτικά όχι
μικρότερθ των 60lt).
Υδραυλικι αντλία κατάλλθλθσ παροχισ και πίεςθσ λειτουργίασ. Θα εκτιμθκεί
ιδιαίτερα μεγάλθ χωρθτικότθτα δεξαμενισ ελαίου.
Σφςτθμα βαλβίδων (θλεκτροβαλβίδεσ διεφκυνςθσ, ανακουφιςτικι βαλβίδα,
βαλβίδα αποφορτίςεωσ κλπ).
Υδραυλικό τθλεςκοπικό ζμβολο διπλισ ενζργειασ για τθν πλάκα ςυμπίεςθσ.
Υδραυλικά ζμβολα οπίςκιασ κφρασ διπλισ ενζργειασ και πρόβλεψθ
αςφαλιςτικοφ μθχανιςμοφ για τθν ςυγκράτθςθ τθσ κφρασ ςε ανοικτι κζςθ.
Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και τα υδραυλικά ζμβολα
δεν κα πρζπει να ζρχονται ς’ επαφι με απορρίμματα και κα εκτιμθκεί ιδιαίτερα θ
ευελιξία ελζγχου και θ πρόςβαςθ κατά τθν επιςκευι τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι απόλυτα ςυμβατόσ με τον υπάρχοντα
ακόμθ και ςτο θλεκτρολογικό κφκλωμα που ελζγχει τον τεμπζλθ, τθν
υπερκαταςκευι κτλ.
Τζλοσ, τα κινθτά ςυςτιματα μεταφόρτωςθσ δεν κα πρζπει να ζχουν ςθμείο το
οποίο κα ξεπερνά ςε φψοσ τα 4,00 μζτρα όταν αυτά βρίςκονται ςε οριηόντιο
επίπεδο.
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6. Βαφι
Η υπερκαταςκευζσ κα είναι βαμμζνεσ ςε χρϊματα επιλογισ τθσ Α.Α. με ειδικό
αντιοξειδωτικό χρϊμα (αςτάρι) ςε όλα τα μζρθ τουσ.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΗΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ
Τα γενικά ςτοιχεία ςυρμοφ τθσ παραγράφου αυτισ αφοροφν ςτο ςφνολο του
ρυμουλκοφ οχιματοσ- τράκτορα τθσ παρ. Α-2 και του θμιρυμουλκοφ οχιματοσ τθσ
παρ. Α-3.
Το θμιρυμουλκοφμενο όχθμα ειδικϊν χριςεων κα διακζτει υπερκαταςκευι με
ενςωματωμζνο ςφςτθμα ςυμπίεςθσ των απορριμμάτων τφπου πρζςασ φόρτωςθσ
από πάνω, με χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα τουλάχιςτον 55 m3 και κα είναι
κατάλλθλα για μεταφόρτωςθ ςε αυτά απορριμμάτων από απορριμματοφόρα
οχιματα παντόσ τφπου. Επιπλζον, κα πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα λειτουργίασ
και μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων ακόμα και όταν δεν υπάρχουν τα κατάλλθλα
τεχνικά ζργα (ράμπα-χοάνθ) με τθ χριςθ κατάλλθλων ςυςτθμάτων φόρτωςθσ.
Οι διαςτάςεισ του ςυρμοφ (ρυμουλκό αυτοκίνθτο μετά θμιρυμουλκοφμενου με
φόρτωςθ από πάνω), τα βάρθ κατά άξονα και τα λοιπά καταςκευαςτικά ςτοιχεία
πρζπει οπωςδιποτε να πλθροφν τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ για ζκδοςθ άδειασ
κυκλοφορίασ ςτθν Ελλάδα για το ανϊτερο οριηόμενο ωφζλιμο εκμεταλλεφςιμο
ειδικό φορτίο ςε απορρίμματα. Ιδιαίτερα κα πρζπει να προςεχκεί το επιτρεπόμενο
βάροσ ςτουσ οπίςκιουσ άξονεσ του θμιρυμουλκοφμενου, όπου υπάρχει θ
μεγαλφτερθ καταπόνθςθ.
Πλα τα οχιματα κα διακζτουν ςιμα CE ενϊ κα είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνα με
όλεσ τισ ιςχφουςεσ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ. Ρριν τθν προςωρινι παραλαβι να
κατατεκεί θ ελλθνικι ζγκριςθ τφπου του θμιρυμουλκοφμενου οχιματοσ με
υπερκαταςκευι, με βάςθ τθν Οδθγία 2007/46 από τθν αρμόδια κρατικι υπθρεςία.
Επίςθσ, πρζπει να οριςκεί με ςαφινεια το επιτρεπόμενο τεχνικά ωφζλιμο φορτίο ςε
απορρίμματα του πλιρουσ ςυρμοφ κακϊσ και το επιτρεπόμενο ωφζλιμο φορτίο με
βάςθ το οριηόμενο μικτό φορτίο ςυρμοφ 40.000kgr για τουσ διάφορουσ τφπουσ των
προςφερόμενων ρυμουλκϊν.
Εξωτερικά, τα αυτοκίνθτα πρζπει να είναι βαμμζνα με χρϊματα άριςτθσ ποιότθτασ
και αντοχισ, δεδομζνου ότι κα ζρχεται ςε επαφι με υλικά ποικίλθσ φφςεωσ και
ιδιοτιτων. Η ακριβισ απόχρωςθ κα υποδειχκεί από τθν Υπθρεςία, με βάςθ το
διακζςιμο χρωματολόγιο του οχιματοσ και κα αποτελεί όρο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ προμικειασ με τον ανάδοχο. Από τθν Υπθρεςία κα οριςκοφν επίςθσ οι
επιγραφζσ τισ οποίεσ τα αυτοκίνθτα πρζπει να φζρουν και τισ οποίεσ ο ανάδοχοσ κα
είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει. Θα εκτιμθκεί ιδιαίτερα θ άριςτθ αιςκθτικά
εμφάνιςθ των οχθμάτων και θ ποιότθτα τθσ βαφισ τουσ.
Ο ςυρμόσ πρζπει να ζχει :

Ρετρελαιοκινθτιρα τουλάχιςτον EURO V,

Συςτιματα ABS,

Μθχανόφρενο ι βαλβιδόφρενο προθγμζνθσ τεχνολογίασ,

Υδραυλικό επιβραδυντι κιβωτίου ταχυτιτων

Ρλιρθ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ςθμάτων για τθν κυκλοφορία,
ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Κ.Ο.Κ.,
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Τουσ απαραίτθτουσ προβολείσ,
Μπαταρίεσ 2 Χ170Ah
άδιο - CD με θχεία και κεραία
Φϊτα ομίχλθσ εμπρόσ και πίςω
Ρροβλεπόμενουσ κακρζπτεσ,
Φωτιςτικά ςϊματα,
Ηχθτικά ςιματα,
Τρεισ περιςτρεφόμενουσ φάρουσ και
Ηλεκτρικι εγκατάςταςθ για νυχτερινι εργαςία,
Στο πίςω μζροσ τθσ πόρτασ των θμιρυμουλκοφμενων κα υπάρχουν
αντανακλαςτικά (ηζμπρεσ), κλπ.
Κατά τα λοιπά, για τα παρελκόμενα και τα λοιπά εργαλεία και ζντυπα που πρζπει
να ςυνοδεφουν τον ςυρμό, αναλυτικι αναφορά γίνεται ςτο άρκρο 26 του
Ραραρτιματοσ Βϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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Α4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΗΜΙΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΘΙΑΣ ΦΟΤΩΣΗΣ

1. Ρλαίςιο
Το πλαίςιο του θμιρυμουλκοφμενου οχιματοσ πρζπει να είναι ιςχυρότατθσ
καταςκευισ, κατάλλθλο για μικτό φορτίο τουλάχιςτον 25.000 kgr και να φζρει
ζγκριςθ τφπου ςε ιςχφ (πριν τθν προςωρινι παραλαβι) τθσ αρμόδιασ κρατικισ
υπθρεςίασ, με βάςθ τθν Οδθγία 2007/46.
Θα διακζτει τρεισ (3) άξονεσ με μονά ι διπλά ελαςτικά ανά άξονα ενϊ ο πρϊτοσ
άξονασ από τθν πλευρά του ρυμουλκοφ κα φζρει ςφςτθμα ανφψωςθσ (τεμπζλθσ) το
οποίο κα ελζγχεται από τθν καμπίνα του οδθγοφ.
Θα είναι εξοπλιςμζνο με όλα τα απαραίτθτα φωτεινά ςιματα που προβλζπονται
από τον ΚΟΚ (φϊτα όγκου κλπ) με ςφνδεςθ του θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ με αυτό
του ρυμουλκοφ (με ταχυςφνδεςμο). Το πλαίςιο, οι άξονεσ και οι τροχοί κα είναι
κατάλλθλοι για υπερφορτϊςεισ μζχρι και 20% του επιτρεπόμενου μικτοφ φορτίου.
Θα διακζτει ανεξάρτθτο ςφςτθμα πζδθςθσ με διςκόφρενα και ςφςτθμα ABS που κα
ενεργοποιοφνται ςε ςυγχρονιςμό με αυτά του ρυμουλκοφ και κα διαςφαλίηουν τθν
πλιρθ ακινθτοποίθςθ του ςυρμοφ. Η ςφμπλεξθ με το ρυμουλκό κα γίνεται εφκολα
ςε μικρό χρόνο μζςω πείρου ζλξθσ και πλάκασ επικάκθςθσ.
Θα διακζτει δφο ποδαρικά ςτιριξθσ, εφκολθσ και αςφαλοφσ λειτουργίασ που
χρθςιμοποιοφνται για ςτακεροποίθςθ του όταν αποςυμπλζκεται από το ρυμουλκό.
Τα ποδαρικά κα είναι υδραυλικά.
Σε κατάλλθλθ κζςθ κα φζρει πλιρθ εφεδρικό τροχό. Τζλοσ, κα υπάρχουν
προςτατευτικά μεταλλικά κάλυπτρα για τουσ τροχοφσ του πλαιςίου μαηί με
ελαςτικοφσ λαςπωτιρεσ και προςτατευτικζσ πλευρικζσ μπάρεσ.
Το πλαίςιο του θμιρυμουλκοφμενου, τουλάχιςτον κατά το χρόνο εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ, ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να παρουςιάςει οποιοδιποτε
ριγμα ι ςτρζβλωςθ (ακόμα και για φορτία του ςυρμοφ μεγαλφτερα του μζγιςτου
επιτρεπόμενου κατά 20%). Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί τζτοιο ελάττωμα, ο
προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ χωρίσ αντίρρθςθ να παραλάβει το αυτοκίνθτο,
να προβεί ςε επιςτθμονικά παραδεκτι επιςκευι του πλαιςίου (ι αν αυτό είναι
αδφνατον, να αντικαταςτιςει το πλαίςιο ι μζροσ αυτοφ με περιςςότερο
ενιςχυμζνθσ καταςκευισ) και να το παραδϊςει μζςα ςε δφο εβδομάδεσ το
αργότερο ςτον ΔΗΜΟ ι ςτον φορζα λειτουργίασ που κα υποδείξει ο Διμοσ.
ΥΡΕΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η υπερκαταςκευι κα αποτελείται από :
Τθν κιβωτάμαξα αποκικευςθσ απορριμμάτων μαηί με τθν οπίςκια κφρα.
Τον μθχανιςμό ςυμπίεςθσ απορριμμάτων.
Τθν κφρα φόρτωςθσ απορριμμάτων.
Το υδραυλικό ςφςτθμα.
Βαφι
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2. Κιβωτάμαξα
Θα είναι καινοφργια, πρϊτθσ χριςθσ, ςτιβαρισ καταςκευισ, μεταλλικι, κλειςτι ,
ςτεγανι προσ τα κάτω κατάλλθλθσ για μεικτό φορτίο 25.000kg τουλάχιςτον.
Θα είναι χωρθτικότθτασ 50m3 περίπου και κατάλλθλθ για ωφζλιμο φορτίο ςε
απορρίμματα 20.000 kg περίπου, υδραυλικισ λειτουργίασ με πλάκα προϊκθςθσ και
απόρριψθσ των απορριμμάτων. Η καταςκευι για λόγουσ αςφαλείασ κα αντζχει ςε
υψθλζσ καταπονιςεισ ακόμθ και αν θ μζςθ πυκνότθτα των απορριμμάτων ανζλκει
ςε 700 Kg/m3.
Τα τοιχϊματα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από χαλυβδοζλαςμα τφπου Hardox
450 πάχουσ τουλάχιςτον 4mm και το δάπεδο πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από
χαλυβδοζλαςμα τφπου Hardox 450 πάχουσ τουλάχιςτον 6mm και κα φζρει
επαρκείσ και ιςχυρζσ ενιςχφςεισ ζναντι του απαιτοφμενου λόγου ςυμπίεςθσ.
Πλεσ οι ςυγκολλιςεισ κα πρζπει, υποχρεωτικά, να αποτελοφνται από πλιρεισ
ραφζσ ςε ολόκλθρο το μικοσ των ςυνδεόμενων επιφανειϊν. Η καταςκευι κα είναι
απολφτωσ ςτεγανι ϊςτε να είναι αδφνατθ θ διαφυγι υγρϊν απορριμμάτων από τισ
αρκρϊςεισ ι από άλλα ςθμεία ενϊ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται λεκάνθ
ςυγκζντρωςθσ υγρϊν. Στο πίςω μζροσ κα υπάρχει θ οπίςκια κφρα θ οποία κα
χρθςιμεφει για να κρατά τα απορρίμματα μζςα ςτθν κιβωτάμαξα και κα
περιλαμβάνει και τον μθχανιςμό ςυμπίεςθσ. Θα είναι ςυνδεμζνθ μζςω ιςχυρισ
άρκρωςθσ με το ςϊμα τθσ υπερκαταςκευισ ςτο ψθλότερο ςθμείο τθσ. Για τθν
εκφόρτωςθ των απορριμμάτων θ οπίςκια κφρα κα ανυψϊνεται υδραυλικά.
Κατά τθν φάςθ τθσ ανφψωςθσ κα ενεργοποιείται βομβθτισ ο οποίοσ κα εκπζμπει
θχθτικό ςιμα ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ ανφψωςθσ τθσ οπίςκιασ κφρασ το άδειαςμα
των απορριμμάτων από το ςϊμα του απορριμματοφόρου και το κατζβαςμα και
κλείςιμο τθσ οπίςκιασ κφρασ.
Για να πραγματοποιθκεί θ διαδικαςία τθσ εκφόρτωςθσ κα πρζπει όλθ θ πόρτα να
ανυψϊνεται κατά 90º περίπου.
Θα πρζπει να αναφερκεί αναλυτικά πωσ κα γίνεται θ ενεργοποίθςθ τθσ
εκφόρτωςθσ και με ποιο μθχανιςμό αποφεφγεται θ τυχαία ενεργοποίθςθ τθσ
εκφόρτωςθσ.
Τα χειριςτιρια ανφψωςθσ κα βρίςκονται ςτο εμπρόςκιο μζροσ του ςϊματοσ τθσ
υπερκαταςκευισ ςτθν αριςτερι πλευρά του οχιματοσ και μζςα ςε κλειςτό
μεταλλικό ερμάριο.
Τα ζμβολα του μθχανιςμοφ ςυμπίεςθσ κα είναι προςαρμοςμζνα ζτςι ϊςτε να
προςτατεφονται από τα απορρίμματα, κα φζρουν δε βαλβίδεσ προςταςίασ ζτςι
ϊςτε ςε περίπτωςθ κραφςθσ και απότομθσ πτϊςθσ τθσ πίεςθσ ςτο ελαιοδυναμικό
κφκλωμα να αποτραπεί θ ανεξζλεγκτθ πτϊςθ τθσ οπίςκιασ κφρα. Για τον λόγο αυτό
τα ζμβολα του φορείου κα είναι εξωτερικά τθσ οπίςκιασ πόρτασ.
Επίςθσ κα υπάρχουν δφο ςτθρίγματα αςφαλείασ που κα χρθςιμοποιοφνται κατά τθ
διάρκεια των επιςκευϊν θ του κακαριςμοφ.
H οπίςκια κφρα κα είναι καταςκευαςμζνθ από λαμαρίνα τφπου HARDOX 450
πάχουσ 6mm ςτθν χοάνθ φόρτωςθσ και ςτα πλευρικά τοιχϊματα.
Η χωρθτικότθτα τθσ χοάνθσ φόρτωςθσ απορριμμάτων κα είναι περίπου 3m³ όπου
κα μποροφν να ςυλλζγονται τα απορρίμματα προσ ςυμπίεςθ από δορυφορικά
απορριμματοφόρα ι μεγαλφτερα τφπου πρζςασ ι περιςτρεφόμενου τυμπάνου.
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Κατά τθν διαδικαςία του κλειςίματοσ τθσ οπίςκιασ κφρασ ειδικζσ βαλβίδεσ ελζγχου
ροισ κα ρυκμίηουν το χρόνο κατάβαςθσ τθσ οπίςκιασ κφρασ ο οποίοσ δεν κα πρζπει
να είναι μικρότεροσ από 20sec.
Κατά το κλείςιμο θ οπίςκια κφρα κα αςφαλίηεται με άγκιςτρα αυτομάτωσ με τθν
κιβωτάμαξα.
Επάνω ςτθν οπίςκια κφρα κα είναι τοποκετθμζνο το χειριςτιριο λειτουργίασ τθσ
ςυμπίεςθσ .
Στο εμπρόςκιο τμιμα του πλαιςίου υπάρχει ειδικι βάςθ για τθν τοποκζτθςθ του
υδραυλικοφ ςυγκροτιματοσ με τον κινθτιρα.

3. Μθχανιςμόσ ςυμπίεςθσ απορριμμάτων
Ο μθχανιςμόσ ςυμπίεςθσ κα εξαςφαλίηει τθν ςυνεχι και αδιάκοπθ τροφοδοςία του
καλάμου με απορρίμματα και τον μεγάλο βακμό ςυμπίεςθσ.
Το υδραυλικό ςφςτθμα ςυμπίεςθσ κα είναι αυτόνομο και ανεξάρτθτο από τον
κινθτιρα του τράκτορα για να είναι δυνατι θ πλιρωςθ του απορριμματοφόρου
χωρίσ τθν παρουςία ρυμουλκοφ αυτοκινιτου.
Η πλάκα (μαχαίρι) ςυμπίεςθσ κα ζχει διαςτάςεισ ϊςτε να προςφζρουν τον
καλφτερο ςυνδυαςμό ιςχφοσ, απόδοςθσ ςυμπίεςθσ και ταχφτατθσ φόρτωςθσ των
απορριμμάτων.
Η πλάκα κα ςτθρίηεται ςε ζδρανα (κουηινζτα) που κα υπάρχουν ςτο κατϊτερο άκρο
του φορείου και κα επιτρζπουν μια περιςτροφι κατά 130º περίπου.
Ολόκλθρθ θ πλάκα ςυμπίεςθσ ςτθν πλευρά επαφισ κα είναι καταςκευαςμζνθ από
χάλυβα υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ ςε τριβι τφπου HARDOX 450 πάχουσ 8mm.
Στο τζλοσ του κφκλου ςυμπίεςθσ το μαχαίρι και το φορείο ςυμπίεςθσ κα
ςυυμπιζηουν
προωκοφν τα απορρίμματα ςτο εςωτερικό τθσ κιβωτάμαξασ.
Ο ωκθτιρασ απόρριψθσ κα ζχει λεία οπίςκια πλευρά, ζτςι ϊςτε, κατά τθν
απόρριψθ να μθν υπάρχει τίποτε που να εμποδίηει τθν πλιρθ εκφόρτωςθ των
απορριμμάτων.
Ο ωκθτιρασ απόρριψθσ, κατά τθν εκκζνωςθ των απορριμμάτων κα εξζρχεται κατά
λίγα εκατοςτά ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ολοκλθρωτικι εκκζνωςθ τθσ
κιβωτάμαξασ.
Κατά τθν φόρτωςθ ο ωκθτιρασ απόρριψθσ κα βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ τθσ
κιβωτάμαξασ και χρθςιμοποιείται ςαν ζνα δεφτερο μζςο για τθν ςυμπίεςθ των
απορριμμάτων. Κακϊσ τα απορρίμματα κα προωκοφνται ςτθν κιβωτάμαξα με τον
μθχανιςμό ςυμπίεςθσ, ο ωκθτιρασ απόρριψθσ κα οπιςκοδρομεί ελεγχόμενα μζςω
υδραυλικισ πιζςεωσ.
Ο χειριςμόσ του μθχανιςμοφ ςυμπίεςθσ πρζπει να δίνει τθν δυνατότθτα
χειροκίνθτου και αυτόματου κφκλου ςυμπίεςθσ. Ο χειριςμόσ κα γίνεται με πίνακα
χειριςμοφ που κα βρίςκεται ςτισ πλευρζσ τθσ κιβωτάμαξασ.
Θα εκτιμθκοφν ιδιαίτερα οι όςο το δυνατόν μικρότεροι χρόνοι λειτουργίασ του
μθχανιςμοφ (χρόνοσ κφκλου ςυμπίεςθσ, χρόνοσ εκκζνωςθσ κλπ) κακϊσ και θ μικρι
διαδρομι του εμβόλου κατά τθ λειτουργία του κφκλου ςυμπίεςθσ.
Η εκκζνωςθ των απορριμμάτων κα γίνεται με τθ λειτουργία τθσ πλάκασ ςυμπίεςθσ
(αφοφ πρϊτα ανοίξει πλιρωσ θ οπίςκια κφρα) και ο χειριςμόσ τθσ λειτουργίασ κα
μπορεί να γίνεται από τον πίνακα χειριςμοφ. Επίςθσ υποχρεωτικά κα υπάρχει
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χειριςτιριο και εντόσ του καλάμου οδιγθςθσ για τον εφκολο χειριςμό από τον
οδθγό.
Εάν μζςα ςε διάςτθμα πζντε λεπτϊν δεν ζχει ενεργοποιθκεί κάποια λειτουργία του
απορριμματοφόρου τότε ο αυτόνομοσ κινθτιρασ του απορριμματοφόρου κα ςβινει
για οικονομία καυςίμου .
Πλεσ οι λειτουργίεσ και ζλεγχοι του οχιματοσ και τθσ υπερκαταςκευισ κα
ελζγχονται και κα προγραμματίηονται μζςω PLC το οποίο κα είναι τοποκετθμζνο
μζςα ςε αςφαλζσ μεταλλικό κιβϊτιο επί του οχιματοσ.
5. Υδραυλικό ςφςτθμα
Το υδραυλικό ςφςτθμα κα αποτελείται από τρία μζρθ :
Τον αυτόνομο κινθτιρα
 Το υδραυλικό ςυγκρότθμα
 Τα υδραυλικά ζμβολα
Συγκεκριμζνα περιλαμβάνονται:
- Υδραυλικι αντλία κατάλλθλθσ παροχισ και πίεςθσ λειτουργίασ. Θα εκτιμθκεί
ιδιαίτερα μεγάλθ χωρθτικότθτα δεξαμενισ ελαίου.
- Σφςτθμα βαλβίδων (θλεκτροβαλβίδεσ διεφκυνςθσ, ανακουφιςτικι βαλβίδα,
βαλβίδα αποφορτίςεωσ κλπ).
- Υδραυλικό τθλεςκοπικό ζμβολο διπλισ ενζργειασ για τθν πλάκα ςυμπίεςθσ.
- Υδραυλικά ζμβολα οπίςκιασ κφρασ διπλισ ενζργειασ και πρόβλεψθ αςφαλιςτικοφ
μθχανιςμοφ για τθν ςυγκράτθςθ τθσ κφρασ ςε ανοικτι κζςθ
- Βοθκθτικόσ κινθτιρασ, για τθν αυτόνομθ λειτουργία τθσ υπερκαταςκευισ χωρίσ
τθν φπαρξθ του ρυμουλκοφ οχιματοσ. Θα είναι πετρελαιοκινθτιρασ, αερόψυκτοσ ι
υδρόψυκτοσ, τετράχρονοσ, χαμθλισ εκπομπισ κορφβου και θ ιςχφσ του 40KW
περίπου. Ο τφποσ και τα χαρακτθριςτικά του κινθτιρα κα είναι κατάλλθλα για τθν
κίνθςθ όλων των μθχανιςμϊν τθσ κιβωτάμαξασ ενϊ κα είναι τοποκετθμζνοσ ςτο
εμπρόςκιο μζροσ ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο. Θα εκτιμθκεί ιδιαίτερα μεγάλθ
χωρθτικότθτα δεξαμενισ καυςίμου (υποχρεωτικά όχι μικρότερθ των 50lt ) .
Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και τα υδραυλικά ζμβολα
δεν κα πρζπει να ζρχονται ς’ επαφι με απορρίμματα και κα εκτιμθκεί ιδιαίτερα θ
ευελιξία ελζγχου και θ πρόςβαςθ κατά τθν επιςκευι τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι απόλυτα ςυμβατόσ με τουσ
υπάρχοντεσ τράκτορεσ του Διμου Βζροιασ, ακόμθ και ςτο θλεκτρολογικό κφκλωμα
που ελζγχει τον τεμπζλθ, τθν υπερκαταςκευι κτλ.
Τζλοσ, τα κινθτά ςυςτιματα μεταφόρτωςθσ δεν κα πρζπει να ζχουν ςθμείο το
οποίο κα ξεπερνά ςε φψοσ τα 4,00 μζτρα όταν αυτά βρίςκονται ςε οριηόντιο
επίπεδο.
6. Βαφι
Η υπερκαταςκευζσ κα είναι βαμμζνεσ ςε χρϊματα επιλογισ τθσ Α.Α. με ειδικό
αντιοξειδωτικό χρϊμα (αςτάρι) ςε όλα τα μζρθ τουσ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΑΚΤΟΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΟΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΙΟΥΣ
ΤΟ ΗΜΙΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΟΡΙΣΘΙΑΣ ΦΟΤΩΣΗΣ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΡΟΛΥΤΩΣ ΣΥΜΒΑΤΟ

Α5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΝΑΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕ

Πλα τα υπό προμικεια είδθ πρζπει υποχρεωτικά να πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για πρόλθψθ ατυχθμάτων και προςταςία του
περιβάλλοντοσ.
Συγκεκριμζνα :
α) Οι κινθτιρεσ των οχθμάτων πρζπει υποχρεωτικά να είναι αντιρρυπαντικισ
τεχνολογίασ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ EURO V ι ανϊτερεσ.
β) Οι υπερκαταςκευζσ πρζπει να πλθροφν τουσ κανονιςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ για πρόλθψθ ατυχθμάτων και προςταςία των εργαηομζνων και να φζρουν
ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ CE ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2006/42 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στθν τεχνικι προςφορά κα επιςυναφκεί
υποχρεωτικά διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ΕΚ του καταςκευαςτι του μθχανιματοσ και
τθσ υπερκαταςκευισ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΡΔ 57/2010 (ΦΕΚ 97 Α 25-062010) και πρζπει να πλθροφνται όλεσ οι απαιτιςεισ περί αςφαλοφσ λειτουργίασ.
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Επίςθσ, τα είδθ πρζπει να διακζτουν όλουσ τουσ απαραίτθτουσ μθχανιςμοφσ και
ςθμάνςεισ για πρόλθψθ ατυχθμάτων και βλαβϊν που κα μποροφςαν να προζλκουν
από λάκοσ χειριςμό του ι απρόοπτθ βλάβθ κακϊσ επίςθσ πρζπει να είναι
εξελιγμζνθσ τεχνολογίασ για να διαςφαλίηουν τθν άνετθ, αςφαλι και υγιεινι χριςθ
τουσ από τουσ εργαηομζνουσ.
Τζλοσ, πρζπει να διαςφαλίηουν τθν υγιεινι και ακζατθ ςυλλογι και μεταφορά των
απορριμμάτων, περιορίηοντασ ςτο ελάχιςτο πικανζσ εκτοξεφςεισ, διαφυγι ςκόνθσ,
διαφυγι οςμϊν και μικροοργανιςμϊν και κζα απορριμμάτων ι μθχανιςμϊν που
ζχουν ζρκει ςε επαφι με απορρίμματα.
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