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 Ι. Συµπιεστής Απορριµµάτων (Landfill Compactor) 

 

 Το µηχάνηµα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφηµου εργοστασίου, 

εκ των πλέον εξελιγµένων τεχνολογικά τύπων. 

Ο συµπιεστής θα χρησιµοποιηθεί για τις εργασίες υγειονοµικής ταφής στερεών απορριµµάτων 

και την συµπίεση αυτών και θα είναι κατάλληλα εξοπλισµένος ώστε να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη λειτουργία του κάτω από τις συνθήκες αυτές και καθ' όλη την διάρκεια του έτους. 

Θα πρέπει δε να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς σε ότι αφορά την 

πρόληψη των ατυχηµάτων και την προστασία των εργαζοµένων (Π.∆. 18/96, 93/44 ΕΟΚ, 93/68 

ΕΟΚ - σήµανση CE). 

Το µηχάνηµα θα έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε προδιαγραφές και περιορισµούς που έχει 

ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος όπως εκποµπές 

ρύπων, θόρυβος, κλπ. (1999/96/ΕΚ). 

Ειδικότερα το µηχάνηµα θα πληροί κατ' ελάχιστο τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 

1. Κινητήρας 

α) Θα έχει συνολική καθαρή ισχύ εξόδου κατ’ ελάχιστο 150kW / 200HP (ISO 9249) σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης 80/1269-89/491/ΕΟΚ, θα είναι υδρόψυκτος, 

πετρελαιοκίνητος, απ' ευθείας εκχύσεως και µε σύστηµα υπερπληρώσεως. Θα είναι οικολογικής 

τεχνολογίας και θα καλύπτει τα όρια εκποµπών καυσαερίων και θορύβου, όπως αυτά 

καθορίζονται από την σχετική Κοινοτική οδηγία EU RL97/68/EG-STEP III (EURO III). 

β) Θα λιπαίνεται υπό πίεση και η επαρκής λίπανση του θα διασφαλίζεται ακόµα και σε εργασία 

επί κεκλιµένων εδαφών. 

γ) H διάταξη των φίλτρων αέρος θα είναι υψηλής απόδοσης, θα είναι κατάλληλη για την 

προστασία του από συνεχή παρουσία σκόνης και αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων στο 

περιβάλλον εργασίας του και θα υπάρχει όργανο ένδειξης για την έγκαιρη αντικατάσταση των 

φίλτρων. Τα σηµεία αναρρόφησης νωπού αέρα ψύξης του κινητήρα, θα βρίσκονται κατά 

προτίµηση στα υψηλότερα σηµεία του µηχανήµατος, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή 

αναρρόφηση σκόνης και αιωρούµενων στερεών από τα σκουπίδια και η µικρότερη δυνατή 

ρύπανση των φίλτρων και του ψυγείου. 

δ) Θα έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και έγκαιρης 

προειδοποίησης για περιπτώσεις κινδύνου ή βλάβης. 

ε) Όλα τα εξαρτήµατα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται 

σε προσιτό για τους τεχνίτες σηµείο. 

στ) Θα είναι κατάλληλος για εργασία κάτω από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα ρυπασµένης 

ατµόσφαιρας και στις ακραίες θερµοκρασίες της περιοχής. 
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2. Σύστηµα ψύξης κινητήρα και ελαίου 

Θα είναι υψηλής ψυκτικής αποδόσεως και θα εξασφαλίζει την συνεχή οµαλή λειτουργία του 

συµπιεστή υπό τις πλέον δυσµενείς συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον έντονων ρύπων, σκόνης 

και αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων, χωρίς να απαιτείται συχνός καθαρισµός των κυψελών. 

 

3. Κέλυφος του χώρου κινητήρα 

Θα είναι στιβαρής κατασκευής παρέχοντας τη µέγιστη δυνατή προστασία του χώρου από 

είσοδο σιδηρών, αιχµηρών ή άλλων αντικειµένων των απορριµµάτων από οποιοδήποτε σηµείο. 

 

4. Σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως 

Η κίνησή του θα µεταδίδεται σε όλους τους τροχούς και θα γίνεται µέσω υδραυλικού 

συστήµατος νέας τεχνολογίας, και θα έχει τουλάχιστον 2 ταχύτητες εµπροσθοπορείας και 2 

ταχύτητες οπισθοπορείας για ανάλογη κίνηση στο χώρο εργασίας του µε δυνατότητα κίνησης µε 

ταχύτητα εµπρός και πίσω µεταξύ 0-6 km/h τουλάχιστον και δυνατότητα αναρρίχησης σε 

µεγάλες κλίσεις. 

 

5. Σύστηµα διευθύνσεως και πεδήσεως 

 Το σύστηµα διευθύνσεως θα είναι υδραυλικό, σπαστού τύπου µε µεγάλη γωνία άρθρωσης.  

 Η ακτίνα στροφής του θα είναι η µικρότερη δυνατή και δεν θα ξεπερνά τα 5m.  

 Το µηχάνηµα θα έχει ικανότητα ταλάντωσης τουλάχιστον ±8° του εµπρόσθιου ή του οπίσθιου 

τµήµατος, µε σκοπό την πλήρη εκµετάλλευση της απόδοσης τους σε όλες τις εδαφολογικές 

συνθήκες του ΧΥΤΑ.  

 Το µηχάνηµα θα διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα πεδήσεως κατά τη λειτουργία του όσο και κατά 

την στάθµευση του, που θα ανταποκρίνεται σε διεθνείς κανονισµούς. Θα είναι κλειστού τύπου, 

πλήρως στεγανό, υδραυλικό, αυτορυθµιζόµενο. Θα εκτιµηθεί η ύπαρξη βοηθητικού φρένου 

εργασίας και ανάγκης. 

 

6. Σύστηµα προωθήσεως 

Θα περιλαµβάνει λεπίδα, συνολικών διαστάσεων τουλάχιστον 3,0m πλάτος και 1,5m ύψος µε 

ειδική προστατευτική σχάρα, κατάλληλη για την φύση της υγειονοµικής ταφής στερεών 

απορριµµάτων. 

Θα είναι στιβαρής κατασκευής από χάλυβα ανθεκτικό στις συγκεκριµένες συνθήκες εργασίας 

και, κατά προτίµηση, θα φέρει στο κάτω µέρος ειδικά ενισχυµένα µεταλλικά τεµάχια για την 

αποφυγή γρήγορης φθοράς αλλά και την επιµέρους αλλαγή τους. 

Η λεπίδα θα φέρει υποχρεωτικά σε προέκταση καθ΄ ύψος, ειδική σχάρα προωθήσεως των 

απορριµµάτων και προστασίας του χώρου του κινητήρα. Η σχάρα θα είναι ισχυρής κατασκευής, 

µε κατά προτίµηση κλίση προς τα εµπρός, ώστε να αποφεύγεται η πτώση απορριµµάτων προς 

την πλευρά του µηχανήµατος. 
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Το όλο σύστηµα προωθήσεως θα ελέγχεται µε υδραυλικό σύστηµα από το θάλαµο οδηγήσεως 

και θα εκτελεί όλες τις συνήθεις κινήσεις. Το υδραυλικό σύστηµα θα προστατεύεται πλήρως, στο 

σύνολο των µηχανικών µερών του, από ενδεχόµενες φθορές κατά την εργασία. 

 

7. Πλαίσιο και σύστηµα κινήσεως 

Το πλαίσιο θα είναι βαρέως τύπου, αρθρωτού σχεδιασµού. Τα σηµεία λίπανσης και ο 

σύνδεσµος άρθρωσης θα πρέπει να προσεγγίζονται εύκολα. Ο σύνδεσµος άρθρωσης θα φέρει 

µηχανικό σύστηµα ασφαλείας και µανδάλωσης. 

Θα είναι στιβαρής κατασκευής και θα παρέχει τη µέγιστη δυνατή προστασία από είσοδο 

στερεών αντικειµένων, καθώς και από φθορές λόγω τριβών µε τα απορρίµµατα όλων των 

εξαρτηµάτων κινήσεως και στους άξονες των τροχών. 

 

8. Τροχοί κίνησης / συµπύκνωσης 

Το µηχάνηµα θα διαθέτει τέσσερις (4) ανεξάρτητους τροχούς κίνησης / συµπύκνωσης πλάτους 

κατ’ ελάχιστο 900 mm και διαµέτρου 1300 mm ο καθένας, βαριάς κατασκευής από χάλυβα 

υψηλής αντοχής.  

 Εναλλακτικά, το µηχάνηµα µπορεί να διαθέτει δύο (2) ανεξάρτητους κυλίνδρους εµπρός - πίσω 

κίνησης / συµπύκνωσης πλάτους κατ’ ελάχιστο 2500 mm και διαµέτρου 1200 mm ο καθένας, 

επίσης βαριάς κατασκευής από χάλυβα υψηλής αντοχής. 

 Κάθε τροχός ή κύλινδρος θα διαθέτει περιφερειακά κωνικά δόντια τεµαχισµού και συµπίεσης 

των απορριµµάτων από ειδικό αντιτριβικό χάλυβα υψηλής αντοχής, µε δυνατότητα εύκολης 

αντικατάστασής τους. 

 Οι τροχοί ή κύλινδροι θα διαθέτουν κατάλληλες ξύστρες για τον καθαρισµό των δοντιών.  

 

9. Σκάφος του συµπιεστή 

Το σκάφος σε όλες τις επιφάνειές του θα είναι στιβαρής κατασκευής, θα εξασφαλίζει το µέγιστο 

βαθµό στεγανοποίησης των εσωτερικών χώρων από στερεά αιωρούµενα σωµατίδια και θα 

παρέχει δυνατότητα ευχερούς προσβάσεως στα λειτουργικά σηµεία κατά την ηµερήσια 

συντήρηση και στις περιπτώσεις επισκευής. 

Επίσης θα προβλέπονται ειδικές θυρίδες, ευκόλως αφαιρούµενες, για τον ευχερή περιοδικό 

καθαρισµό του εσωτερικού χώρου του σκάφους. 

Θα φέρει ισχυρή προστατευτική σχάρα για τον χώρο του ψυγείου. 

Θα φέρει ειδικό εξάρτηµα ρυµουλκήσεως (κοτσαδόρο) για ρυµούλκηση απορριµµατοφόρων 

οχηµάτων. 

 

10. Θάλαµος χειρισµού 

Θα είναι κατασκευής προδιαγραφών ROPS/FOPS (οδηγίες 86/295 και 86/296/ΕΟΚ), τελείως 

κλειστού τύπου, µε θερµική και ηχητική µόνωση (95/27/ΕΚ, Υ.Α.11481/523/97), σύστηµα 
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αντιµετώπισης οσµών και αντικραδασµική ανάρτηση. Θα διαθέτει κάθισµα οδηγού µε ανατοµικό 

σχεδιασµό και σύγχρονά χειριστήρια χειρός (joysticks). Θα είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα 

κλιµατισµού (θερµού / ψυχρού) αέρα, κατάλληλων προδιαγραφών για τον συµπιεστή ψυκτικού 

υγρού για την φύση της εργασίας και για τα θερµά κλίµατα. Θα εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή 

ορατότητα και άνεση εργασίας στον χειριστή. 

Θα φέρει τον εξής ελάχιστο εξοπλισµό : 

α) Πίνακα µε όλα τα όργανα οπτικού ή και ηχητικού ελέγχου των κρίσιµων λειτουργιών του και 

κατ΄ ελάχιστο, µε τα παρακάτω όργανα ενδείξεως : 

- Ποσότητας καυσίµων 

- Πίεσης λειτουργίας ελαίου κινητήρα 

- Θερµοκρασίας ελαίου συστήµατος µετάδοσης κίνησης 

- Θερµοκρασίας ύδατος ψυγείου κινητήρα 

- Θερµοκρασίας ελαίου υδραυλικού συστήµατος 

- Θερµοκρασίας ελαίου µετατροπέα ροπής 

- Στροφόµετρο 

- Αµπερόµετρο συσσωρευτών 

- Ωρών συνολικής λειτουργίας κινητήρα 

- Λοιπών λειτουργικών σηµείων 

Ακόµα, θα συµπεριλαµβάνεται σύστηµα έγκαιρου προειδοποιήσεως, µε ηχητική σήµανση και 

φωτεινές ενδείξεις για περιπτώσεις πρόληψης βλάβης σε κρίσιµα λειτουργικά σηµεία. Το 

σύστηµα αυτό θα παρέχει στο χειριστή την ευχέρεια πλήρους ελέγχου της σωστής λειτουργίας 

του µηχανήµατος πριν την εκκίνησή και κατά την λειτουργία του. 

β) Κάθισµα χειριστού, ανατοµικό, ρυθµιζόµενο προς όλες τις κατευθύνσεις, µε αντικραδασµική 

ρυθµιζόµενη ανάρτηση και ζώνη ασφαλείας. 

γ) Στη θύρα εισόδου και στο παράθυρο θα υπάρχουν κλείθρα, υαλοκαθαριστήρες εµπρόσθιοι 

και οπίσθιοι µε αντίστοιχες αντλίες εκτοξεύσεως ύδατος καθαρισµού και καθρέπτες. 

δ) Ειδικά στεγανοποιητικά ελαστικά παρεµβύσµατα στην περίµετρο των ανοιγόµενων µερών και 

όπου αλλού απαιτείται. 

ε) Το σύστηµα αναρρόφησης νωπού αέρα στο χώρο της καµπίνας θα περιλαµβάνει ειδικά, 

ευχερώς καθαριζόµενα φίλτρα (πχ. ενεργού άνθρακα) για προστασία του χειριστή από το 

βεβαρηµένο και ανθυγιεινό περιβάλλον του Χ.Υ.Τ.Α. 

Τα σηµεία αυτά αναρρόφησης νωπού αέρα, θα βρίσκονται κατά προτίµηση στα υψηλότερα 

σηµεία της καµπίνας ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή αναρρόφηση αναθυµιάσεων 

από τα σκουπίδια και η µικρότερη δυνατή ρύπανση των φίλτρων. 

στ) Καταγραφικό ωροµετρητή ηµερησίας λειτουργίας του µηχανήµατος. 

 

11. Λοιπός εξοπλισµός συµπιεστή 

Ο συµπιεστής θα είναι εφοδιασµένος επιπλέον µε : 
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- ∆ύο εµπρόσθιους και δύο οπίσθιους προβολείς εργασίας σε κατάλληλες θέσεις, µε σχάρες 

προστασίας 

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

εργαλειοθήκη, συσσωρευτές 

- Ηχητική σήµανση κινδύνου (κόρνα) 

- Ηχητικό προειδοποιητικό σήµα όπισθεν πορείας, αυτοµάτως ενεργοποιούµενου και φωτεινή 

σήµανση που θα περιλαµβάνει περιστρεφόµενο φανό κίτρινου χρώµατος στην οροφή του 

θαλάµου 

- Συσσωρευτές κλειστού τύπου που δεν απαιτούν συντήρηση 

- Προφυλακτήρες τσιµουχών στεγανοποίησης, ελευθέρων τροχών, υδραυλικών γραµµών, 

κλπ. 

- Σύστηµα φραγής εισόδου απορριµµάτων στον κινητήρα, το σύστηµα µετάδοσης, την 

καµπίνα, κλπ. 

- Εκτροπείς απορριµµάτων στους προφυλακτήρες που θα είναι όλοι βαρέως τύπου 

- Πυροσβεστήρα κατάλληλων προδιαγραφών και κατάλληλα στερεωµένο 

- Εργαλειοθήκη µε εργαλεία συχνής χρήσης 

- Πλήρες φαρµακείο σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές 

- Πλήρες τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης 

- Πλήρη λίστα ανταλλακτικών µε περιγραφή, εικόνες και κωδικούς 

- Ότι άλλο απαιτείται κατά την κρίση των κατασκευαστών για την ασφαλέστερη και 

αποδοτικότερη εργασία 

 

12. Βάρος και ∆ιαστάσεις Συµπιεστή 

 Το συνολικό βάρος του συµπιεστή µε το σύνολο του προαναφερθέντος εξοπλισµού, θα πρέπει 

να είναι κατ΄ ελάχιστο 20.000 kg σε κατάσταση λειτουργίας. 

 

13. Βαφή 

Το µηχάνηµα θα είναι βαµµένο µε χρώµατα άριστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να 

εξασφαλιστεί η αντισκωριακή προστασία του, µε δεδοµένο ότι θα έρχεται σε επαφή µε υλικά 

ποικίλης φύσεως και ιδιοτήτων. 

 

14. Εκπαίδευση 

Ο προµηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών του µηχανήµατος. 

Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει : 

- Εξοικείωση µε το µηχάνηµα και ονοµατολογία 

- Οδήγηση και χειρισµός του µηχανήµατος 

- Τακτικοί έλεγχοι 

- Περιοδική συντήρηση 
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- Συνιστώµενα λιπαντικά 

 

15. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Το προσφερόµενο µηχάνηµα θα καλύπτεται από 24µηνη εγγύηση καλής λειτουργίας.  

Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα µέρη του µηχανήµατος, εκτός των αναλώσιµων. 

 

14. Υποστήριξη σε ανταλλακτικά 

Ο προµηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να έχει διαθέσιµο οποιοδήποτε ανταλλακτικό 

ήθελε ζητηθεί για την περίοδο των 10 πρώτων ετών λειτουργίας. 

 

15. Τεχνική Υποστήριξη 

Ο προµηθευτής θα δώσει στοιχεία της Εταιρείας του σχετικά µε την τεχνική υποστήριξη του 

µηχανήµατος σε service και ανταλλακτικά (εξουσιοδοτηµένα συνεργεία, αποθήκες 

ανταλλακτικών κλπ.). 

Ο προµηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί µε διαδικασίες πιστοποιηµένες 

κατά ISO 9001:2000. 

 

16. Τεχνική Προσφορά 

Στην τεχνική προσφορά θα επισυνάπτεται τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή από όπου θα 

αναφέρονται σαφώς τα βασικά ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου 

µηχανήµατος (διαστάσεις, βάρος λειτουργίας, ιπποδύναµη κινητήρα, τροχοί, σύστηµα 

προώθησης, κλπ.). 

Επίσης θα υποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 του 

κατασκευαστή του µηχανήµατος. 
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ΙΙ. Ελαστικοφόρος φορτωτής µε οπίσθιο εκσκαφέα (Backhoe Loader) 

 

 Το µηχάνηµα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφηµου εργοστασίου, 

εκ των πλέον εξελιγµένων τεχνολογικά τύπων. 

 Το µηχάνηµα θα συνδυάζει φορτωτή στο εµπρός µέρος και εκσκαφέα στο πίσω µέρος και θα 

είναι κατάλληλο για χωµατουργικές εργασίες φόρτωσης, εκσκαφών, διαµόρφωσης χώρων, κλπ. 

 Θα χρησιµοποιηθεί κυρίως για χωµατουργικές εργασίες του χώρου, όπως : 

- Προώθηση και διάστρωση υλικού επικάλυψης 

- Μεταφορά και θραύση ογκωδών αντικειµένων 

- ∆ιαµόρφωση εσωτερικού δροµολογίου στον χώρο ταφής 

- ∆ιαµόρφωση τελικών πρανών Χ.Υ.Τ.Α. 

- ∆ιάνοιξη και συντήρηση αντιπληµµυρικών τάφρων 

- Εκσκαφές µικρού βάθους 

- Φυτεύσεις 

- Μεταφορά αντικειµένων 

 Θα εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς όσο αφορά την πρόληψη των 

ατυχηµάτων και την προστασία των εργαζοµένων (Π.∆.18/96, 93/44 ΕΟΚ, 93/68 ΕΟΚ - 

σήµανση CE). Το µηχάνηµα θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε προδιαγραφές και τους 

περιορισµούς που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν στην προστασία του 

περιβάλλοντος όπως εκποµπές ρύπων, θόρυβος, κλπ. (1999/96/EK). 

 

 Ο ελαστικοφόρος φορτωτής-εκσκαφέας  και θα φέρει όλο τον βασικό του εξοπλισµό, άσχετα αν 

ζητείται ή όχι από αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές και θα πληροί κατ’ ελάχιστο τα εξής τεχνικά 

χαρακτηριστικά : 

 

 1. Κινητήρας 

 α) Θα έχει ολική καθαρή ισχύ στον σφόνδυλο κατ’ ελάχιστο 70 kW / 95 HP κατά ISO 9249 ή 

EEC 80/1269, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης 80/1269-89/491/ΕΟΚ, θα 

είναι υδρόψυκτος, πετρελαιοκίνητος, απ' ευθείας εκχύσεως και µε σύστηµα υπερπληρώσεως. 

Θα είναι οικολογικής τεχνολογίας και θα καλύπτει τα όρια εκποµπών καυσαερίων και θορύβου, 

όπως αυτά καθορίζονται από την σχετική Κοινοτική οδηγία 1999/96. Θα φέρει σύστηµα 

υποβοήθησης της εκκίνησης σε χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος. 

 β) Θα λιπαίνεται υπό πίεση και η επαρκής λίπανσή του θα διασφαλίζεται ακόµα και σε εργασία 

επί κεκλιµένων εδαφών. 

 γ) Η διάταξη των φίλτρων αέρος, που θα είναι υψηλής απόδοσης, θα είναι κατάλληλη για την 

προστασία του από συνεχή παρουσία σκόνης και αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων στο 

περιβάλλον εργασίας του και θα υπάρχει όργανο ένδειξης για την έγκαιρη αντικατάσταση των 
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φίλτρων. Τα σηµεία αναρρόφησης νωπού αέρα ψύξης του κινητήρα, θα βρίσκονται κατά 

προτίµηση στα υψηλότερα σηµεία του µηχανήµατος. 

 δ) Θα έχει όλες τις λοιπές διατάξεις για την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και έγκαιρης 

προειδοποίησης για περιπτώσεις κινδύνου ή/και βλάβης. 

 ε) Όλα τα εξαρτήµατα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται 

σε ευπρόσιτο για τους τεχνίτες σηµείο. 

 στ) Θα είναι κατάλληλος για εργασία κάτω από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα ρυπασµένης 

ατµόσφαιρας και σε ακραίες θερµοκρασίες. 

 

 2. Σύστηµα ψύξεως κινητήρα 

 α) Θα είναι υψηλής ψυκτικής αποδόσεως και θα εξασφαλίζει τη συνεχή οµαλή λειτουργία του 

µηχανήµατος υπό τις πλέον δυσµενής συνθήκες εργασίας σε περιβάλλον έντονων ρύπων, 

σκόνης και αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων, χωρίς να απαιτείται συχνός καθαρισµός των 

κυψελών. 

 β) Θα παρέχει την ευχερέστερη δυνατή πρόσβαση για καθαρισµό των κυψελών και εν γένει του 

χώρου, στις περιοδικές συντηρήσεις του µηχανήµατος. 

 

 3. Κέλυφος του χώρου κινητήρα 

 α) Θα είναι στιβαρής κατασκευής παρέχοντας τη µέγιστη δυνατή προστασία του χώρου από 

είσοδο σιδηρών, αιχµηρών ή άλλων αντικειµένων των απορριµµάτων, καθώς και χωµάτων ή 

λίθων, από οποιοδήποτε σηµείο. 

 β) Η πρόσβαση για έλεγχο και συντήρηση θα διευκολύνεται µε θυρίδες, οι οποίες θα 

κλειδώνουν, στα κατάλληλα σηµεία του. 

 

 4. Σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως 

 Η µετάδοση κίνησης θα γίνεται µέσω υδραυλικής µονάδας µε αντλία ελαίου µεταβαλλόµενης 

παροχής µέσω µειωτήρων στροφών εµπρός - πίσω και δυνατότητα επιλογής ταχύτητας 

εργασίας ή πορείας. Η σύµπλεξη και αποσύµπλεξη των διαφορικών θα γίνεται και όταν το 

µηχάνηµα κινείται, ενώ προτιµάται να διαθέτει και σύστηµα ασφάλισης διαφορικών. Θα 

υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) ταχύτητες εµπροσθοπορείας και τέσσερις (4) ταχύτητες 

οπισθοπορείας. Η ταχύτητα πορείας του µηχανήµατος θα είναι τουλάχιστον 30km/hr. Η εν γένει, 

κατασκευή του συστήµατος µετάδοσης κίνησης θα εξασφαλίζει το συγκρότηµα από 

υπερθέρµανση σε λειτουργία υπό φορτίο και θα διασφαλίζει τον κινητήρα από υπερφορτίσεις 

κατά τις µεταβολές ταχύτητας. 

 

5. Σύστηµα διευθύνσεως και πεδήσεως 

 Το σύστηµα διευθύνσεως θα είναι υδραυλικό, υδροστατικό ή συµβατικό, σπαστού τύπου για 

καλύτερη κίνηση επάνω σε ανώµαλο έδαφος. 
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 Η ακτίνα στροφής του θα είναι η µικρότερη δυνατή, όχι περισσότερο 10m. 

 Το µηχάνηµα θα διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα πεδήσεως κατά τη λειτουργία του όσο και κατά 

την στάθµευσή του, που θα ανταποκρίνεται σε διεθνείς κανονισµούς. Θα είναι κλειστού τύπου, 

πλήρως στεγανό, υδραυλικό, αυτορυθµιζόµενο µε δισκόφρενα, που κατά προτίµηση, θα 

επενεργεί και στους τέσσερις τροχούς. 

 Το σύστηµα πέδησης θα είναι και υδροστατικό, ενώ, ακόµα, είναι επιθυµητό να ενεργοποιείται 

αυτόµατα σε περίπτωση µείωσης της πίεσης του υδραυλικού λαδιού. 

 

6. Υδραυλικό σύστηµα 

Το υδραυλικό σύστηµα θα λειτουργεί µέσω µίας ή δύο υδραυλικών αντλιών µεταβλητής 

παροχής που θα εξασφαλίζουν ανεξάρτητη και συνεχή χρήση όλων των κινήσεων του φορτωτή. 

Η µέγιστη πίεση θα είναι τουλάχιστον 200 bar. 

 

7. Άξονες - Ελαστικά 

 Η απόσταση ανάµεσα στους τροχούς όπως και ανάµεσα στους άξονες θα είναι τέτοια που να 

εξασφαλίζει την ευσταθή λειτουργία του µηχανήµατος µε πλήρες φορτίο στο µέγιστο ύψος 

φόρτωσης. Ο εµπρόσθιος άξονας θα έχει επαρκή ταλάντωση τουλάχιστον +/- 12°. 

 Οι διαστάσεις του µηχανήµατος κατ’ άξονα και τα λοιπά στοιχεία θα πληρούν τις σχετικές 

διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

 Τα ελαστικά των τροχών θα είναι ενισχυµένα ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλέστερα την 

ανισοµερή καταπόνηση κατά τις διάφορες λειτουργίες. 

 Θα προβλέπονται διατάξεις που θα προστατεύουν τους µηχανισµούς των τροχών από την 

είσοδο απορριµµάτων. Το διάκενο µεταξύ τροχών και του πλαισίου (φτερό), θα είναι ικανά 

µεγάλο ώστε να αποφεύγεται το σφήνωµα σε αυτό ογκωδών απορριµµάτων που τυχόν 

παρασύρονται από τους τροχούς ή το µηχάνηµα, κατά την λειτουργία του. 

 

8. Θάλαµος χειρισµού 

 Θα είναι κατασκευής προδιαγραφών ROPS / FOPS (οδηγίες 86/295 και 86/296/ΕΟΚ), τελείως 

κλειστού τύπου, µε θερµική και ηχητική µόνωση (95/27/ΕΚ, Υ.Α.11481/523/97), σύστηµα 

αντιµετώπισης οσµών και αντικραδασµική ανάρτηση. 

 Κάθισµα οδηγού και θέση τιµονιού, ρυθµιζόµενα. 

 Θα είναι εξοπλισµένος µε εγκατάσταση και σύστηµα κλιµατισµού θερµού / ψυχρού αέρα, 

κατάλληλων προδιαγραφών για το συγκεκριµένο µηχάνηµα, τη φύση της προαναφερθείσας 

εργασίας και για θερµά κλίµατα. 

 Θα φέρει τον εξής ελάχιστο εξοπλισµό : 

 α) Πλήρες ταµπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και οπτικού ή / και ηχητικού ελέγχου, που 

κρίνονται απαραίτητα για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών όπως : 
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- Ποσότητας καυσίµων 

- Πίεσης λειτουργίας ελαίου κινητήρα 

- Θερµοκρασίας ελαίου συστήµατος µετάδοσης κίνησης 

- Θερµοκρασίας ύδατος ψυγείου κινητήρα 

- Θερµοκρασίας ελαίου υδραυλικού συστήµατος 

- Θερµοκρασίας ελαίου µετατροπέα ροπής 

- Στροφόµετρο 

- Αµπερόµετρο συσσωρευτών 

- Ωροµετρητή συνολικής λειτουργίας κινητήρα και λοιπών λειτουργικών σηµείων αναλόγως 

της κατασκευής. 

 Στον πίνακα ελέγχου θα συµπεριλαµβάνεται σύστηµα έγκαιρης προειδοποιήσεως, µε ηχητική 

σήµανση και φωτεινές ενδείξεις για περιπτώσεις επικείµενης βλάβης (πρόληψη) σε κρίσιµα 

λειτουργικά σηµεία. Το σύστηµα αυτό θα παρέχει στο χειριστή την ευχέρεια πλήρους ελέγχου 

της σωστής λειτουργίας του µηχανήµατος, πριν τη εκκίνησή του. 

 β) Κάθισµα χειριστού, ανατοµικό, ρυθµιζόµενο προς όλες τις κατευθύνσεις, µε αντικραδασµική 

ρυθµιζόµενη ανάρτηση και ζώνη ασφαλείας. 

 γ) ∆ύο θυρίδες εισόδου µε κλείθρα ασφαλείας, κρύσταλλα ασφαλείας φυµέ, αλεξήλιο, 

υαλοκαθαριστήρες εµπρόσθιους και οπίσθιους µε εκτοξευτήρες νερού καθαρισµού και 

καθρέπτες. 

 δ) Ειδικά στεγανοποιητικά ελαστικά παρεµβύσµατα στην περίµετρο των ανοιγόµενων µερών 

και όπου αλλού απαιτείται. 

 ε) Το σύστηµα αναρρόφησης νωπού αέρα στον χώρο της καµπίνας θα περιλαµβάνει ειδικά, 

ευχερώς καθαριζόµενα και αντικαθιστάµενα φίλτρα (πχ. ενεργού άνθρακα) για προστασία του 

χειριστή από το βεβαρηµένο και ανθυγιεινό περιβάλλον του Χ.Υ.Τ.Α. Τα σηµεία αναρρόφησης 

νωπού αέρα, θα βρίσκονται στα υψηλότερα σηµεία της καµπίνας, ώστε να εξασφαλίζεται η 

µικρότερη δυνατή ρύπανση των φίλτρων. 

 στ) Καταγραφικό ωροµετρητή ηµερήσιας λειτουργίας του µηχανήµατος. 

Ο θάλαµος θα εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή ορατότητα και άνεση εργασίας στον 

χειριστή. 

 

9. Σύστηµα φόρτωσης 

 Στο µπροστινό µέρος του µηχανήµατος θα υπάρχει µηχανισµός φορτωτή υδραυλικής 

λειτουργίας και θα αποτελείται από τον κάδο φόρτωσης, δυο βραχίονες και τους υδραυλικούς 

κυλίνδρους λειτουργίας. Οι βραχίονες του µηχανήµατος θα λειτουργούν µε µορφή «Ζ», που θα 

εξασφαλίζουν γρήγορη ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα διαµοιράζονται 

µαζί µε τους βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου. Θα είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση 

των λειτουργιών ανύψωσης και ανατροπής του κάδου. 
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 Ο κάδος θα είναι γενικής χρήσης, πολλαπλών χρήσεων (σπαστός), µε πλάτος τουλάχιστον 

2.2m και χωρητικότητα τουλάχιστον 1.2m³. Θα διαθέτει λεπίδα και δόντια µε σύστηµα εύκολης 

αντικατάστασης . Ο κάδος θα περιστρέφεται σε γωνία τουλάχιστον 45° και το βάθος εκσκαφής 

σε οριζόντια θέση θα είναι τουλάχιστον 10cm. Το µηχάνηµα θα φέρει σύστηµα αυτόµατης 

επαναφοράς του κάδου στην γωνία φόρτωσης σε συνδυασµό µε σύστηµα αυτόµατου 

καθορισµού του ύψους εκφόρτωσης. 

 

10. Σύστηµα εκσκαφής - τσάπα 

 Στο πίσω µέρος του µηχανήµατος θα είναι προσαρµοσµένη εξάρτηση εκσκαφέα (τσάπα). Θα 

είναι προσαρµοσµένη επί ειδικής βάσης (γλίστρας) που θα επιτρέπει την πλευρική µετατόπιση 

αυτής, δεξιά-αριστερά κατά 1m περίπου συνολικά. 

 Ο βραχίονας της τσάπας θα είναι τηλεσκοπικού τύπου. Το µηχάνηµα θα είναι εξοπλισµένο µε 

ένα (1) κάδο βαθιάς εκσκαφής µε αντικαθιστάµενα δόντια πλάτους τουλάχιστον 45cm και 

ωφέλιµης χωρητικότητας τουλάχιστον 0.10m3. Η τσάπα θα περιστρέφεται γύρω από τον πείρο 

στήριξης µε γωνία τουλάχιστον 180°.  

 Το βάθος εκσκαφής (από οριζόντια θέση) θα είναι 4.0m τουλάχιστον. 

 Η µέγιστη δυνατή δύναµη εκσκαφής στο νύχι του κάδου θα είναι τουλάχιστον 5000 kgf. 

 

11. Λοιπός εξοπλισµός  

 Το µηχάνηµα θα είναι εφοδιασµένο επίσης µε : 

- Θώρακες (προστατευτικές ποδιές) στο κάρτερ, στο κιβώτιο ταχυτήτων, στα γρανάζια, στα 

ράουλα, στο ψυγείο, κλπ. 

- Πλήρες ηλεκτρικό σύστηµα φωτισµού για νυκτερινή εργασία (εµπρός- πίσω) και φωτισµό 

πορείας σύµφωνα µε τον ισχύοντα KOK. Προβολείς θέσεως, εργασίας και 

περιστρεφόµενος φάρος. 

- Συσσωρευτές που δεν απαιτούν συντήρηση 

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

εργαλειοθήκη, συσσωρευτές. 

- Ηχητική σήµανση κινδύνου (κόρνα). 

- Ηχητικό προειδοποιητικό σήµα όπισθεν πορείας, αυτοµάτως ενεργοποιούµενου και 

φωτεινή σήµανση που θα περιλαµβάνει περιστρεφόµενο φανό κίτρινου χρώµατος στην 

οροφή του θαλάµου. 

- Προφυλακτήρες τσιµουχών στεγανοποίησης, ελευθέρων τροχών, υδραυλικών γραµµών, 

κλπ. 

- Σύστηµα φραγής εισόδου απορριµµάτων στον κινητήρα, το σύστηµα µετάδοσης, την 

καµπίνα, κλπ. 

- Πυροσβεστήρα κατάλληλων προδιαγραφών και κατάλληλα στερεωµένο. 

- Εργαλειοθήκη µε εργαλεία συχνής χρήσης 
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- Πλήρες φαρµακείο σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

- Ότι άλλο απαιτείται κατά την κρίση των κατασκευαστών για ασφαλέστερη 

- και αποδοτικότερη εργασία. 

 

12. Βάρος 

 Το συνολικό λειτουργικό βάρος (operating weight) του µηχανήµατος µε το σύνολο 

του συνοδευόµενου εξοπλισµού, θα είναι τουλάχιστον 8.000 kg. 

 

13. Βαφή 

 Το µηχάνηµα θα είναι βαµµένο µε χρώµατα άριστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να 

εξασφαλιστεί η αντοχή του, µε δεδοµένο ότι θα έρχεται σε επαφή µε υλικά ποικίλης 

φύσεως και ιδιοτήτων. 

 

14. Εκπαίδευση 

Ο προµηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών του µηχανήµατος. 

Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει : 

- Εξοικείωση µε το µηχάνηµα και ονοµατολογία 

- Οδήγηση και χειρισµός του µηχανήµατος 

- Τακτικοί έλεγχοι 

- Περιοδική συντήρηση 

- Συνιστώµενα λιπαντικά 

 

15. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

Το προσφερόµενο µηχάνηµα θα καλύπτεται από 24µηνη εγγύηση καλής λειτουργίας.  

Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα µέρη του µηχανήµατος, εκτός των αναλώσιµων. 

 

14. Υποστήριξη σε ανταλλακτικά 

Ο προµηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να έχει διαθέσιµο οποιοδήποτε ανταλλακτικό 

ήθελε ζητηθεί για την περίοδο των 10 πρώτων ετών λειτουργίας. 

 

15. Τεχνική Υποστήριξη 

Ο προµηθευτής θα δώσει στοιχεία της Εταιρείας του σχετικά µε την τεχνική υποστήριξη του 

µηχανήµατος σε service και ανταλλακτικά (εξουσιοδοτηµένα συνεργεία, αποθήκες 

ανταλλακτικών κλπ.). 

Ο προµηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί µε διαδικασίες πιστοποιηµένες 

κατά ISO 9001:2000. 

 

16. Τεχνική Προσφορά 
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Στην τεχνική προσφορά θα επισυνάπτεται τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή από όπου θα 

αναφέρονται σαφώς τα βασικά ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου 

µηχανήµατος (διαστάσεις, βάρος λειτουργίας, ιπποδύναµη κινητήρα, τροχοί, σύστηµα 

προώθησης, κλπ.). 

Επίσης θα υποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 του 

κατασκευαστή του µηχανήµατος. 
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 ΙΙΙ. Βυτιοφόρο Όχηµα Μεταφοράς Νερού (Υδροφόρα) 

 

 Το όχηµα θα αποτελείται από διαξονικό φορτηγό όχηµα στο πλαίσιο του οποίου θα 

προσαρµοσθεί δεξαµενή νερού (βυτίο) µε τον απαραίτητο εξοπλισµό (αντλία, καταβρεχτήρας, 

κλπ.). 

 To φορτηγό όχηµα θα είναι καινούργιο, γνωστού εργοστασίου κατασκευής, εκ των πλέον 

εξελιγµένων τεχνολογικά τύπων. 

 Η δεξαµενή νερού θα είναι καινούργια, γνωστού και εξειδικευµένου εργοστασίου κατασκευής. 

 Το όχηµα θα χρησιµοποιηθεί κυρίως για τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α. σε εργασίες όπως : 

- Μεταφορά νερού για την πλήρωση των δεξαµενών ύδρευσης - άρδευσης και πυρόσβεσης 

- Κατάβρεξη του χώρου ταφής των απορριµµάτων και των χωµατόδροµων για την 

καταπολέµηση της σκόνης 

- Χρήση ως πυροσβεστικού οχήµατος για την κατάσβεση µικρών πυρκαγιών 

- Πότισµα δένδρων και φυτών στην περιµετρική ζώνη του Χ.Υ.Τ.Α. 

 Το όχηµα θα πρέπει να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς σε ότι 

αφορά την πρόληψη των ατυχηµάτων και την προστασία των εργαζοµένων (Π.∆. 18/96, 93/44 

ΕΟΚ, 93/68 ΕΟΚ - σήµανση CE). 

 Θα έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε προδιαγραφές και περιορισµούς που έχει ορίσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος όπως εκποµπές ρύπων, 

θόρυβος, κλπ. (1999/96/ΕΚ). 

Ειδικότερα το όχηµα θα πληροί κατ' ελάχιστο τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : 

 

 

 1) Φορτηγό Όχηµα 

 

 1. Κινητήρας 

 Θα έχει συνολική καθαρή ισχύ εξόδου κατ’ ελάχιστο 160kW / 215HP (ISO 9249) σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης 80/1269-89/491/ΕΟΚ, θα είναι πετρελαιοκίνητος, 

εξακύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος, άµεσου ψεκασµού (injection). 

 Θα είναι αντιρυπαντικής τεχνολογίας και θα καλύπτει τα όρια εκποµπών καυσαερίων σύµφωνα 

µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία EURO 5. 

 Θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και 

της έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις κινδύνου ή βλάβης. 

 Όλα τα εξαρτήµατα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται 

σε προσιτό για τους τεχνίτες σηµείο. 

 Το σύστηµα ψύξης του κινητήρα θα είναι υψηλής ψυκτικής αποδόσεως για θερµά κλίµατα. 
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 2. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

 Η µετάδοση κίνησης θα γίνεται µε µηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο θα έχει τουλάχιστον 

πέντε (5) ταχύτητες (σχέσεις) εµπρός και µία (1) ταχύτητα όπισθεν. 

 Η ικανότητα µετάδοσης ροπής θα υπερτερεί της µέγιστης ροπής του κινητήρα. 

 Η κίνησή θα µεταδίδεται στους πίσω τροχούς µε κεντρικό άξονα µετάδοσης, διαφορικό και 

ηµιαξόνια. 

 

 3. Σύστηµα πέδησης 

 Το όχηµα θα διαθέτει :  

 α) Φρένα πορείας µε αεριζόµενα δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς και ηλεκτρονικό σύστηµα 

αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών (A.B.S.) 

  β) Μηχανικό φρένο στάθµευσης που επενεργεί στους πίσω κινητήριους τροχούς και 

ακινητοποιεί το όχηµα σε περίπτωση απώλειας του πεπιεσµένου αέρα ακόµα και υπό πλήρες 

φορτίο σε ανηφορικό οδόστρωµα κλίσης 15% τουλάχιστον. 

 γ) Μηχανόφρενο 

 δ) Αεροσυµπιεστή µέγιστης παροχής τουλάχιστον 80lt/min µε ξηραντήρα αέρα 

 

 4. Πλαίσιο οχήµατος 

 Το πλαίσιο θα είναι βαρέως τύπου, κατασκευασµένο από χαλύβδινα ελάσµατα διαµορφωµένα 

σε σχήµα U, µε εγκάρσιες διαδοκίδες για την βελτίωση της αντοχής σε στρέψη. 

 Θα διαθέτει δεξαµενή καυσίµου χωρητικότητας τουλάχιστον 120lt από ενισχυµένο πλαστικό µε 

πώµα ασφαλείας. Επίσης δεξαµενή Ad-Blue χωρητικότητας τουλάχιστον 25lt από ενισχυµένο 

πλαστικό µε πώµα ασφαλείας. 

 Το µεταξόνιο των τροχών θα είναι τουλάχιστον 3.5m. 

 Οι εµπρός τροχοί θα είναι δύο (2) µε ελαστικά ικανών διαστάσεων. Οι πίσω τροχοί θα είναι 

δύο(2) συν δύο (2) µε ελαστικά ικανών διαστάσεων. Θα υπάρχει εφεδρικός τροχός ίδιων 

διαστάσεων. 

 Επίσης θα συνοδεύεται µε δύο τάκους στάθµευσης, µε εµπρόσθιο πίρο έλξης, υδραυλικό 

γρύλο ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 8 τόνων και πλήρη σειρά εργαλείων σε 

εργαλειοθήκη. 

 

 5) Αναρτήσεις 

 Η εµπρόσθια ανάρτηση θα διαθέτει : 

- Παραβολικά φύλλα σούστας αντοχής τουλάχιστον 4 τόνων 

- Aποσβεστήρες ταλάντωσης (αµορτισέρ), υδραυλικοί, τηλεσκοπικοί, διπλής ενέργειας 

- Αντιστρεπτική δοκό 

 Η πίσω ανάρτηση θα διαθέτει : 

- Παραβολικά φύλλα σούστας ή φούσκες αέρος µε αντοχή τουλάχιστον 8 τόνων 
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- Aποσβεστήρες ταλάντωσης (αµορτισέρ), υδραυλικοί, τηλεσκοπικοί, διπλής ενέργειας 

- Αντιστρεπτική δοκό 

 Συνολική αντοχή του πλαισίου θα είναι τουλάχιστον 12 τόνοι. 

 

 6) Ηλεκτρικό Σύστηµα 

 Το όχηµα θα διαθέτει δύο συσσωρευτές κλειστού τύπου µε χωρητικότητα τουλάχιστον 

2Χ120Αh και εναλλάκτη ρεύµατος (alternator) ικανότητας τουλάχιστον 80A. 

 

 7) Καµπίνα Οδήγησης  

   Η καµπίνα οδήγησης εξωτερικά θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  

- Καµπίνα τύπου «ηµέρας» (Day Cab) σε ανοιχτόχρωµη απόχρωση 

- Εισαγωγή αέρα καµπίνας µε φίλτρο 

- Ειδική ηχοµόνωση 

- Τζάµια φιµέ, ασφαλείας τύπου «securit» 

- Υαλοκαθαριστήρες και σύστηµα καθαρισµού µε εκτόξευση νερού 

- Εξωτερικό σκιάδιο - ανεµοθώρακας 

- Βοµβητή οπισθοπορείας 

- Ευρυγώνιοι καθρέπτες και πρόσθετος καθρέπτης πεζοδροµίου στη πόρτα του συνοδηγού, 

ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι και θερµαινόµενοι 

- Ανάρτηση καµπίνας µε αποσβεστήρες κραδασµών 

- Μηχανισµός ανάκλησης της καµπίνας, µε υδραυλική χειραντλία 

- Λασπωτήρες στους εµπρόσθιους τροχούς. 

- Ηλεκτρική εγκατάσταση για την υπερκατασκευή 

 

  Η καµπίνα οδήγησης εσωτερικά θα διαθέτει τα παρακάτω :  

- Πλήρως ρυθµιζόµενο τιµόνι οδήγησης ηλεκτρικής ή υδραυλικής λειτουργίας 

- Ανατοµικό κάθισµα οδηγού, µε δυνατότητα πολλαπλών ρυθµίσεων, πνευµατική ανάρτηση 

και ζώνη ασφαλείας 

- Ρυθµιζόµενο κάθισµα συνοδηγού µε ζώνη ασφαλείας 

- Παράθυρα ηλεκτρικής λειτουργίας 

- Μονάδα κλιµατισµού θέρµανσης και ψύξης (air condition) για θερµά κλίµατα 

- Ψηφιακός ταχογράφος µε ενσωµατωµένο περιοριστή ταχύτητας (κόφτη) 

- Ηλεκτρονικό σύστηµα µε ψηφιακή απεικόνιση βασικών παραµέτρων λειτουργίας, 

πληροφοριών και ενδείξεων στο πίνακα ελέγχου (ταµπλό) 

- Ηχοσύστηµα (Radio/CD) µε δύο ηχεία 

- ∆άπεδο καλυµµένο µε µοκέτα και ελαστικά ταπέτα 

- Πλήρες φαρµακείο, πυροσβεστήρας Pa 2kg και 2 τρίγωνα ασφαλείας 

- Τροφοδοσία ρεύµατος µε δύο πρίζες 24V και 12V αντίστοιχα 
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  2) Υπερκατασκευή (∆εξαµενή νερού, Αντλία, κλπ.) 

 

  2.1) ∆εξαµενή νερού (βυτίο) 

  

 Η δεξαµενή νερού (βυτίο) θα κατασκευασθεί µε προκαθορισµένες προδιαγραφές κατόπιν 

ειδικής µελέτης και επίβλεψης σε εξειδικευµένο εργοστάσιο κατασκευής. 

 Το βυτίο θα κατασκευασθεί από γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 3mm. 

 Θα είναι κυλινδρική, ελλειψοειδούς µορφής µε ωφέλιµη χωρητικότητα 10,000 λίτρα και οι 

διαστάσεις θα επιλεγούν έτσι ώστε να µπορεί να προσαρµοσθείς στο πλαίσιο του φορτηγού 

οχήµατος. 

  

 Η δεξαµενή θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

 

 α) ∆ιαφράγµατα 

 Η δεξαµενή διαχωρίζεται σε τουλάχιστον τρία (3) διαµερίσµατα που φέρουν στο πυθµένα 

κυκλικά ανοίγµατα ≥ 450mm για την διέλευση του προσωπικού επιθεώρησης και καθαρισµού, 

καθώς και κατάλληλες οπές στο πάνω και κάτω τµήµα αυτών για την επικοινωνία υγρού και 

αέρα µεταξύ των διαµερισµάτων. Τα εσωτερικά διαφράγµατα θα είναι διαµορφωµένα κατάλληλα 

και θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένα εν θερµώ χαλυβδοελάσµατα πάχους τουλάχιστον 

4mm. 

 

 β) Ανθρωποθυρίδες 

Στο πάνω µέρος της δεξαµενής θα κατασκευαστεί µία (1) ανθρωποθυρίδα διαµέτρου 

τουλάχιστον 400mm και θα καλύπτεται µε ασφαλιζόµενο κάλυµµα. Επιπρόσθετα θα φέρει 

διάταξη υπερχείλισης, στόµιο πλήρωσης και βαλβίδα εξίσωσης της πίεσης. 

 

 γ) Βάνες  

 Σε κατάλληλο σηµείο της δεξαµενής θα υπάρχει στόµιο µε χειροκίνητη βάνα και ταχυσύνδεσµο 

για την πλήρωση της δεξαµενής µε νερό από τα στόµια υδροληψίας ή άλλη πηγή. Στο κάτω 

µέρος της δεξαµενής νερού θα υπάρχει απόληξη µε χειροκίνητη βάνα ≥ Φ1½΄΄ και 

ταχυσύνδεσµο για την εκκένωση και τον καθαρισµό της. 

 

 δ) Ενσωµάτωση της δεξαµενής στο πλαίσιο του οχήµατος 

 Η δεξαµενή θα στηριχθεί επάνω σε ειδικό χαλύβδινο πλαίσιο από δοκούς ή ελάσµατα, µε 

κατάλληλη µορφή και διαστάσεις ώστε να προσαρµοσθεί στο πλαίσιο του οχήµατος. Ανάµεσα 

από την δεξαµενή και το πλαίσιο θα τοποθετηθεί ειδικό αντικραδασµικό υλικό. Η στήριξη του 

πλαισίου της δεξαµενής επάνω στο πλαίσιο του οχήµατος θα γίνει µε ειδικά αντικραδασµικά. Το 
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σύστηµα στήριξης θα είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει την ταχεία αποσύνδεση του βυτίου από το 

όχηµα. 

 

 2.2) Αντλία νερού και παρελκόµενα 

 

 α) Αντλία νερού 

 Το βυτίο θα φέρει εγκατεστηµένη φυγοκεντρική αντλία διπλής λειτουργίας, αναρρόφησης και 

κατάθλιψης, µε µέγιστη πίεση κατάθλιψης τουλάχιστον 8 bars και µέγιστη παροχή τουλάχιστον 

18m3/hr. Επίσης θα έχει ικανότητα αναρρόφησης καθαρού νερού από βάθος τουλάχιστον 6m 

για  την πλήρωση του βυτίου. 

 Η αντλία θα φέρει κατάλληλες σωληνώσεις, φίλτρα προστασίας και ταχυσυνδέσµους τύπου 

Storz κατάλληλους για στόµια υδροληψίας. 

 H αντλία θα συνοδεύεται µε βαλβίδα ασφαλείας By-Pass έναντι υπερπίεσης. Η κίνηση στην 

αντλία θα δίνεται από το σύστηµα PTO (Power Take-Off) του οχήµατος και η εµπλοκή 

απεµπλοκή αυτής θα γίνεται από την καµπίνα οδήγησης. 

 Μέσα στην καµπίνα οδήγησης, θα υπάρχει πίνακας ελέγχου των λειτουργιών της 

υπερκατασκευής. 

 Η εισαγωγή της αντλίας θα συνδέεται µε το βυτίο µέσω κατάλληλου καθαριζόµενου φίλτρου και 

η έξοδος αυτής θα οδηγείται µε κατάλληλες σωληνώσεις στα επιµέρους συστήµατα ανάλογα µε 

την χρήση : 

- Παροχή νερού υπό πίεση (κατάβρεξη, πυρόσβεση κλπ.) 

- Αναρρόφηση νερού από βάθος για την πλήρωση βυτίου 

- Κατάβρεξη δρόµου 

 Η αντλία θα τροφοδοτείται από το PTO του οχήµατος µέσω υδραυλικού συστήµατος υψηλής 

πίεσης. 

 

 β) Ασφαλιστικές ∆ιατάξεις 

 Η αντλία θα φέρει τις παρακάτω ασφαλιστικές διατάξεις για την προστασία της : 

 - Καθαριζόµενο φίλτρο στην εισαγωγή για την κατακράτηση σκουπιδιών και µικροαντικειµένων 

που τυχόν να βρεθούν στην δεξαµενή 

 - Ασφαλιστικό υπερπίεσης (By-Pass) στην κατάθλιψη της αντλίας 

 

 γ) Σύστηµα Μετάδοσης Κίνησης 

 Η αντλία θα κινείται από υδραυλικό κινητήρα µε κατάλληλη ιπποδύναµη, ο οποίος θα 

τροφοδοτείται από υδραυλικό κύκλωµα αποτελούµενο από : 

- υδραυλική αντλία, η οποία θα παίρνει κίνηση από το PTO του οχήµατος 

- χειριστήριο µε µοχλούς ή ηλεκτρονικό για τον έλεγχο λειτουργίας του υδραυλικού κινητήρα 

- δοχείο υδραυλικού ελαίου κατάλληλης χωρητικότητας 
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- πλήρες κύκλωµα σωληνώσεων υψηλής πίεσης 

 

 δ) Σύστηµα Παροχής Νερού υπό Πίεση 

 Το σύστηµα θα χρησιµοποιείται για :  

- την κατάβρεξη των απορριµµάτων µε ελαστικό σωλήνα και εκτοξευτήρα (αυλό) 

- την κατάσβεση πυρκαγιάς µε µάνικα και εκτοξευτήρα (αυλό) 

- την πλήρωση της δεξαµενής ύδρευσης - άρδευσης µε ελαστικό σωλήνα 

- το πότισµα φυτών και δένδρων µε ελαστικό σωλήνα 

 Θα υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον κρουνοί µε σφαιρικό διακόπτη και µε ταχυσυνδέσµους 

πυροσβεστικού τύπου Storz Φ1 ¾” τροφοδοτούµενοι από την αντλία. Εκεί θα προσαρµόζονται 

ελαστικός ή πυροσβεστικός σωλήνας (µάνικα) και στο άκρο του σωλήνα θα υπάρχει ειδικό 

ακροφύσιο εκτόξευσης νερού (αυλός). 

 

 ε) Καταβρεχτήρας 

 Το σύστηµα θα χρησιµοποιείται για την κατάβρεξη του χώρου ταφής των απορριµµάτων και 

των χωµατόδροµων. 

 Το σύστηµα θα αποτελείται από σωλήνα (µπάρα) Φ1½’’ στο πίσω µέρος του οχήµατος, ειδικής 

διαµόρφωσης µε δύο (2) τουλάχιστον ακροφύσια ρυθµιζόµενης δέσµης (µπεκ), ώστε να 

εξασφαλίζουν µέτωπο κατάβρεξης τουλάχιστον 3m. Τα ακροφύσια θα ενεργοποιούνται µέσω 

ηλεκτροβάνας ή αεροβάνας από την καµπίνα του οδηγού. Το δίκτυο αποτελείται από 

σωληνώσεις Φ1½’’ και συνδέεται µε την αντλία µέσω σφαιρικής βάνας 

 

 στ) Βασικός Βοηθητικός Εξοπλισµός 

 Εκτός των άλλων, το βυτίο θα συνοδεύεται µε τον εξής εξοπλισµό : 

- έναν (1) ελαστικό σωλήνα Φ1 ¾” υψηλής πίεσης µήκους 20m που να καταλήγει σε 

ταχυσύνδεσµο Storz µε πυροσβεστικό αυλό εκτόξευσης νερού ρυθµιζόµενης βολής, 

τοποθετηµένο σε χειροκίνητη ανέµη εκτύλιξης 

- έναν (1) εύκαµπτο πυροσβεστικό σωλήνα κανάβινο (µάνικα) µήκους 40m που να καταλήγει 

σε ταχυσύνδεσµο Storz Φ1 ¾” διπλωµένο σε ερµάριο 

- δείκτη στάθµης νερού από διάφανο πλαστικό σωλήνα στο εµπρός σηµείο της δεξαµενής 

- σκάλα ανόδου στην οροφή 

- διάδροµο οροφής από µε αντιολισθητική επιφάνεια πλάτους τουλάχιστον 800mm 

- µεταλλικά φτερά και λασπωτήρες στους πίσω τροχούς 

- εξώστες υποδοχής ελαστικών σωλήνων δεξιά και αριστερά 

 

 

 

 ζ) Βαφή 
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 Η υπερκατασκευή (δεξαµενή, πλαίσιο, αντλία, σωληνώσεις κλπ.) αφού απολιπανθεί και 

καθαριστεί επιµεληµένα από οξειδώσεις, θα υποστεί βαφή µε δύο (2) στρώσεις αντισκωριακό 

και δύο (2) στρώσεις ντουκόχρωµα αυτοκινήτων, σε απόχρωση αρεσκείας της Υπηρεσίας. 

 Ειδικά, οι γαλβανισµένες επιφάνειες, εσωτερικά και εξωτερικά της δεξαµενής, µετά τον 

καθαρισµό θα βαφούν µε µία (1) στρώση ειδικό αστάρι Wash Primer και δύο (2) στρώσεις 

εποξειδική βαφή δύο συστατικών συνολικού πάχους 150µm, ίδιας απόχρωσης.  

 

3) ∆ιάφορα 

 

 α) Εκπαίδευση 

Ο προµηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών και συντηρητών του οχήµατος. 

Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει : 

- Εξοικείωση µε το όχηµα και οδήγηση 

- Χειρισµός των συστηµάτων εκτόξευσης νερού υπό πίεση και κατάβρεξης 

- Τακτικοί έλεγχοι 

- Περιοδική συντήρηση 

- Συνιστώµενα λιπαντικά 

 

 β) Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

 Το προσφερόµενο όχηµα σαν σύνολο, θα καλύπτεται από 24µηνη εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα µέρη του µηχανήµατος, εκτός των αναλώσιµων. 

 

 γ) Υποστήριξη σε ανταλλακτικά 

Ο προµηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να έχει διαθέσιµο οποιοδήποτε ανταλλακτικό 

ήθελε ζητηθεί για την περίοδο των 10 πρώτων ετών λειτουργίας. 

 

 δ) Τεχνική Υποστήριξη 

Ο προµηθευτής θα δώσει στοιχεία της Εταιρείας του σχετικά µε την τεχνική υποστήριξη του 

οχήµατος σε service και ανταλλακτικά (εξουσιοδοτηµένα συνεργεία, αποθήκες ανταλλακτικών 

κλπ.). Ο προµηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί µε 

διαδικασίες πιστοποιηµένες κατά ISO 9001:2000. 

 

 ε) Τεχνική Προσφορά 

 Στην τεχνική προσφορά θα επισυνάπτεται τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή από όπου θα 

αναφέρονται σαφώς τα βασικά ζητούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου 

οχήµατος (διαστάσεις, κινητήρας, βυτίο, αντλία, κλπ.). 

 Επίσης θα υποβληθεί σχετικό πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 του 

κατασκευαστή του οχήµατος και του βυτίου. 
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