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Έργο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τριών (3) Συστημάτων Υπόγειων Κάδων Δημοτικών

Στερεών Αποβλήτων και Υδραυλικού Γερανού Ανύψωσης στα πλαίσια της Πράξης με
ακρωνύμιο “INTERNET OF BINS” (Πακέτο Εργασίας 3/ Παραδοτέο 3.1.2) του
Διασυνοριακού Χρηματοδοτικού Προγράμματος INTERREG IPA II “GREECE-ALBANIA
2014-2020”»

Προϋπολογισμός (Ευρώ)
«Προμήθεια και Τοποθέτηση Τριών (3) Συστημάτων Υπόγειων Κάδων Δημοτικών Στερεών
Αποβλήτων και Υδραυλικού Γερανού Ανύψωσης ”»
Καθαρή Αξία:

€56.000,00

ΦΠΑ 24%:

€13.440,00

Συνολική Αξία:

€69.440,00
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ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Προμήθεια και Τοποθέτηση Τριών (3) Συστημάτων
Υπόγειων Κάδων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων και
Υδραυλικού Γερανού Ανύψωσης στα πλαίσια της
Πράξης με ακρωνύμιο “INTERNET OF BINS” (Πακέτο
Εργασίας 3/ Παραδοτέο 3.1.2) του Διασυνοριακού
Χρηματοδοτικού Προγράμματος INTERREG IPA II
“GREECE-ALBANIA 2014-2020”»
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Πλαίσιο Υλοποίησης Έργου
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση
Τριών

(3)

Συστημάτων

Υπόγειων

Κάδων

Δημοτικών

Στερεών

Αποβλήτων

και

Υδραυλικού Γερανού Ανύψωσης στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο “INTERNET OF
BINS” (Πακέτο Εργασίας 3/ Παραδοτέο 3.1.2) του Διασυνοριακού Χρηματοδοτικού
Προγράμματος INTERREG IPA II “GREECE-ALBANIA 2014-2020» και υποδιαιρείται σε δυο
Ομάδες:
Ομάδα Α: Προμήθεια τριών (3) τεμ. υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³
περίπου έκαστος), προκειμένου να αναπτυχθεί ένα εναλλακτικό πρόγραμμα με την μέθοδο της
υπογειοποίησης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε
σημεία που απαιτούν αρχιτεκτονική αναβάθμιση (πχ πλατείες, δρόμοι με έντονη εμπορική
δραστηριότητα, κλπ).
Ομάδα Β: Προμήθεια (1) ενός μηχανισμού υδραυλικού γερανού επί απορριμματοφόρου
οχήματος (τύπου πρέσας) ιδιοκτησίας του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποκομιδή
των ανωτέρω υπόγειων κάδων
Η πράξη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG CBC IPA II “GREECE-ALBANIA
2014-2020” σύμφωνα με την αριθμ. 75104/10-7-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΨΛΚΗ465ΧΙ8-ΤΣΓ) όπου και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στην ΣΑ ΕΠ518/6 ΤΡΟΠ.0 με ενάριθμο κωδικό
2018ΕΠ51860009 (INTERNET OF BINS, ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ, GR-AL 2014-20). Επιπλέον, η πράξη
έχει καταχωρηθεί και στο Ο.Π.Σ. με ενάριθμο κωδικό έργου (MIS): 5030885.
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν σύμφωνα με το σύνολο των προβλέψεων του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, όπως αυτές αναλύονται στα κάτωθι
διοικητικά και προγραμματικά έγγραφα που τη συνοδεύουν:
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1. Αριθμ.

300802/MA

2185/29-5-2018

Υπογεγραμμένη

Σύμβαση

χρηματοδότησης

(Subsidy Contract) μεταξύ του Δήμου Ζηρού και της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΑ
2. Αριθμ.

15-3-2018

υπογεγραμμένη

σύμβαση

εταιρικής

συνεργασίας

(Partnership

Agreement/ INTERNET OF BINS- A2-1.1-9) μεταξύ του Δήμου Ζηρού και των
υπολοίπων εταίρων του έργου
3. Οδηγό υλοποίησης έργων και προγράμματος (Project and Programme Manual)
4. Εγκεκριμένο Δελτίο Υποβολής (Application Form) της Πράξης INTERNET OF BINS
5. Εγκεκριμένο Δελτίο Τεκμηρίωσης Κόστους Προϋπολογισμού (Specification of Budget
Cost) της Πράξης INTERNET OF BINS

6. Εγκεκριμένο Πλάνο Προκηρύξεων (Procurement Plan) της Πράξης INTERNET OF BINS
από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος

1. Γενικές Απαιτήσεις
1.1 Ομάδα Α: Υπόγειοι Κάδοι
Τα υπόγεια συστήματα θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου, προκειμένου να
εγκατασταθούν περαιτέρω σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία σε “συστοιχίες” 12 τεμαχίων.
Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για την τελική επιλογή των σημείων εγκατάστασης θα
επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Στις προβλεπόμενες θέσεις λειτουργίας των υπόγειων συστημάτων οι απαιτούμενες εργασίες
εγκατάστασης τους θα πραγματοποιηθούν ως περιγράφεται αναλυτικά στη παρούσα.

Οι προς προμήθεια υπόγειοι κάδοι θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι,
σύγχρονοι, εξελιγμένου και γνωστού τύπου σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Οι προς προμήθεια υπόγειοι κάδοι θα πρέπει υποχρεωτικά:
1. Να είναι τυποποιημένης βιομηχανικής κατασκευής και να έχουν αποδεδειγμένη και
δοκιμασμένη λειτουργία στην Ελλάδα (τουλάχιστον 3ετίας με ελάχιστο πλήθος εγκατεστημένων
μονάδων, ίσο της δημοπρατούμενης ποσότητας). Πρωτότυπα συστήματα υπόγειων κάδων, που
δεν έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς δεν γίνονται δεκτά.
2. Να είναι στιβαρής, ανθεκτικής κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη χρήση
τους χωρίς προβλήματα. Ειδικότερα το υπέργειο τμήμα θα πρέπει να εμφανίζει, ευχάριστο
σχεδιασμό ώστε να προσφέρει αρχιτεκτονική εναρμόνιση, με τον περιβάλλοντα χώρο του
σημείου εγκατάστασης.
3. Να είναι συγκροτημένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν τις απαιτούμενες συνθήκες
ασφάλειας κατά τον χειρισμό τους. Ειδικότερα δε - και όπου εφαρμόζεται - τα επί μέρους
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τμήματα των κάδων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN-13071-1 και
EN-13071-2.
4. Να είναι κατά το δυνατόν απλοί στο σχεδιασμό και στην λειτουργία τους, ώστε να
προσφέρουν

εύκολο

χειρισμό,

εύκολες

συνθήκες

συντήρησης

και

εύκολες

συνθήκες

πρόσβασης για συντήρηση και καθαρισμό οπότε απαιτείται. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ευκολία
της διαδικασίας εγκατάστασης των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων, στα προβλεπόμενα σημεία
λειτουργίας
5. Να παρέχουν αποδεδειγμένα επαρκή στεγανότητα κατά των υγρών, λάσπης και δυσάρεστων
οσμών και να αποτρέπουν την είσοδο βρόχινων νερών, εντόμων κλπ
6. Να συντελούν στην συμβατότητα, αφού οι κάδοι αποθήκευσης θα πρέπει υποχρεωτικά, να
είναι κατάλληλοι για συνεργασία με τον υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου
(δηλαδή συμβατικού τύπου απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης, με μηχανισμό τύπου
πρέσας). Η δε εκκένωσή τους υποχρεωτικά θα επιτυγχάνεται, με προσαρμογή στους πλευρικούς
βραχίονες ανατροπής του ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου οχήματος, με τον
οποίο ανατρέπονται οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων. Η δε συμβατότητα
συνεργασίας θα επαληθευτεί, κατόπιν προσκόμισης

δείγματος από τους υποψήφιους

προμηθευτές.
7. Να είναι ιδιαίτερα εύχρηστοι και με γεωμετρικά χαρακτηριστικά πλάτους και μήκους, που
δεν θα υπερβαίνει τα 2m περίπου, έτσι ώστε να μπορούν να σχηματίζουν “νησίδες” συμπαγών
διαστάσεων με “συστοιχίες” μιας και περισσοτέρων μονάδων και να μπορούν να εισαχθούν σε
κατάλληλα σκάμματα, που θα διαμορφώσει ο ανάδοχος, για την περισυλλογή οικιακών
απορριμμάτων από σημεία της πόλης.
8. Το βάθος των σκαμμάτων που απαιτείται για την εγκατάστασή τους, να μην υπερβαίνει
περίπου τα 2 έως 2,2m, ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες παρεμβολών με τα υφιστάμενα
υπόγεια δίκτυα Ο. Κ. Ω.
9. Το προστατευτικό φρεάτιο εκ σκυροδέματος θα πρέπει να είναι τέτοιων χαρακτηριστικών
(αποδεδειγμένα στεγανό), ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εγκατάστασής του και σε σημεία
της πόλης με υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα
10. Η συγκρότηση κάθε ενός υπόγειου κάδου, θα προσφέρει μια συνολική γεωμετρική
αποθηκευτική χωρητικότητα 3.000 lit περίπου (±10%).
1.2 Ομάδα Β: Υδραυλικός Ανυψωτικός Γερανός
Ο μηχανισμός υδραυλικού γερανού θα είναι έντεχνης κατασκευής, κατάλληλος να τοποθετηθεί
επί της υπερκατασκευής ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, περιορισμένου
απόβαρου και κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας. Ο γερανός θα λειτουργεί με σύστημα
απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να παραλάβει με χειρισμό κατάλληλου
χειριστηρίου ένα κάδο βυθισμένο στο έδαφος και να τον κινήσει προς τον ανυψωτικό
μηχανισμό του απορριμματοφόρου ώστε ο κάδος να μπορεί να ανατραπεί μέσα στη χοάνη για
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την εκκένωση των απορριμμάτων και στη συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στην αρχική
του θέση.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές
2.1 Ομάδα Α: Υπόγειοι Κάδοι
Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, και αμεταχείριστα,
σύγχρονα, εξελιγμένου και γνωστού τύπου σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.
Κάθε σύστημα υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων θα αποτελείται από το υπόγειο και το
υπέργειο τμήμα.

2.1.1. Υπόγειο τμήμα
2.1.1.1 Προστατευτικό φρεάτιο
Για την σταθεροποίηση του εδάφους και την στεγανοποίηση του συστήματος, το υπόγειο τμήμα
θα αποτελείται από ένα φρεάτιο κατασκευασμένο από προκατασκευασμένο οπλισμένο
σκυρόδεμα κατάλληλων προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή της κατασκευής.
Το εν λόγω προστατευτικό φρεάτιο θα είναι σχήματος κόλουρης πυραμίδας περίπου με
εξωτερικές διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 1,7x1,7x1,9m περίπου και το οποίο δύναται να εγκατασταθεί σε
ένα σκάμμα ανάλογων διαστάσεων μετά από εκσκαφή του εδάφους. Το φρεάτιο θα είναι
ολόσωμης κατασκευής κατασκευασμένο από σκυρόδεμα (κατηγορίας C30/37 τουλάχιστον - ως
ορίζεται στον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΦΕΚ 1561 Β’ 2016, στο πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 206 ή ανάλογο πρότυπο). Η εκσκαφή του σκάμματος θα πραγματοποιηθεί με
φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου.
Επισημαίνεται ότι για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής στεγανότητας του υπόγειου
φρεατίου από σκυρόδεμα, είναι επιβεβλημένη η σκυροδέτηση του σε μία φάση (μονομπλόκ),
ώστε να αποφευχθούν οι ενώσεις που αποτελούν και σημεία αστοχίας, σ’ ότι αφορά την
στεγανότητα.
Τα τοιχώματα του φρεατίου θα πρέπει να είναι ικανού πάχους (120 mm τουλάχιστον) ώστε να
παρέχεται η απαιτούμενη αντοχή στην πίεση του εδάφους και να αποτρέπεται η εισροή τυχόν
υδροφόρου ορίζοντα ή των νερών της βροχής εντός αυτού καθώς και η διαρροή τυχόν υγρών και
στραγγισμάτων στο υπέδαφος.
Προς τεκμηρίωση της αντοχής στις πιέσεις του εδάφους και τις στεγανότητας, οι υποψήφιοι θα
πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν: σχέδια και αναλυτική στοιχειοθέτηση (μελέτη) και
στατικούς υπολογισμούς σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωκώδικες.
Επισημαίνεται ότι για την εξασφάλιση της ποιότητας, ιδιαίτερα ο κατασκευαστής του
προστατευτικού φρεατίου εκ σκυροδέματος θα πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ISO 9001.
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Το προστατευτικό φρεάτιο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να επιτρέπει εύκολο
καθαρισμό του εσωτερικού χώρου.
Για την διευκόλυνση της εγκατάστασής του, το προκατασκευασμένο φρεάτιο κατά την
παράδοσή του θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση και να έχει κατάλληλες διατάξεις που θα
επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή εναπόθεσή του και προσαρμογή του μέσα στο σκάμμα.
Το φρεάτιο εγκαθίσταται σε σκάμμα ανάλογων διαστάσεων μετά από εκσκαφή του εδάφους.
Επιπλέον ο πυθμένας του σκάμματος θα πρέπει να έχει επαρκή θεμελίωση ώστε να μην
παρουσιάζονται προβλήματα καθίζησης του προκατασκευασμένου φρεατίου μέσα στο έδαφος.
Η θεμελίωση θα πραγματοποιηθεί με διάστρωση σκυροδέματος (κατηγορίας C12/15 μπετόν
καθαριότητας - ως ορίζεται στον Ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΦΕΚ 1561 Β’
2016, στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 ή ανάλογο πρότυπο και πάχους 10 cm τουλάχιστον).
Κατά την εγκατάστασή του, το φρεάτιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα «αλφαδιασμένο» με την
άνω επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου. Περιμετρικά θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα
κανάλια απο-στράγγισης μέσω των οποίων θα μπορεί να διαφεύγει το νερό της βροχής χωρίς να
παρουσιάζεται πρόβλημα εισροής μέσα στον χώρο του κάδου.
2.1.1.2 Κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων
Ο εσωτερικός χώρος του ως άνω προστατευτικού φρεατίου θα στεγάζει τον κάδο αποθήκευσης
των απορριμμάτων.
Ο κάδος αποθήκευσης απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικό πλήρως
ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και
προσκρούσεις (κατά προτίμηση από πολυαιθυλένιο ή ισοδύναμο). Σημειώνεται ότι η προτίμηση
για κατασκευή από πλαστικό υλικό θα συμβάλλει στη μείωση θορύβου κατά τις διαδικασίες
αποκομιδής. Ο δε πυθμένας του θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός έναντι διαρροής των
υγρών. Αν χρησιμοποιούνται μεταλλικά στοιχεία ή εξαρτήματα στην συγκρότηση του κάδου,
αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι της
διάβρωσης.
Το καθαρό βάρος του κάδου αποθήκευσης δεν θα είναι μεγαλύτερο των 150 kg. Ο κάδος
αποθήκευσης θα πρέπει να έχει την ικανότητα ασφαλούς αποθήκευσης οικιακού τύπου
απορριμμάτων με χαρακτηριστικά που επικρατούν σε Δήμους της Ελλάδας και να έχει αντοχή
στα αντίστοιχα φορτία που ασκούνται κατά της διαδικασίες αποκομιδής.
Ειδικότερα ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
προτύπου EN-13071-1 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ως ορίζεται στην παρ.
2.1.4.14 της παρούσας.
2.1.1.3 Τρόπος αποκομιδής κάδου αποθήκευσης
Η εκκένωση του κάδου αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται υποχρεωτικά, με την
ανατροπή του μέσα στη χοάνη οπίσθιας φόρτωσης, ενός συμβατικού απορριμματοφόρου
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οχήματος (τύπου πρέσας), σε συνεργασία με τους πλευρικούς βραχίονες, (κατά DIN) κλασσικού
τύπου ανυψωτικού μηχανισμού. Προς τούτο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κάδου, θα
πρέπει να είναι συμβατά για συνεργασία με τον ανυψωτικό μηχανισμό.
Ο κάδος αποθήκευσης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διατάξεις παραλαβής και
ανέλκυσης, από το προστατευτικό φρεάτιο οι οποίες θα συνεργάζονται με σύστημα απλού
γάντζου αγκίστρωσης. Ο αναγκαίος μηχανισμός για την παραλαβή και την ανέλκυση του κάδου
από το έδαφος, θα πρέπει να είναι τέτοιων γεωμετρικών χαρακτηριστικών και βάρους, ώστε να
μπορεί υποχρεωτικά να προσαρμοστεί, στον υπάρχοντα στόλο απορριμματοφόρων οπίσθιας
φόρτωσης του Δήμου.

2.1.1.4 Πλατφόρμα ασφαλείας
Για την ασφάλεια του κοινού αλλά και του προσωπικού αποκομιδής κατά την διαδικασία
εξαγωγής, ανύψωσης και αποκομιδής του κάδου, ο εσωτερικός χώρος του υπόγειου
προστατευτικού φρεατίου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με μια μετακινούμενη πλατφόρμα η
οποία θα βρίσκεται κάτω από τον κάδο ή στα πλάγια του όταν αυτός είναι βυθισμένος εντός του
φρεατίου. Κατά την εξαγωγή του κάδου η εν λόγω πλατφόρμα θα μετακινείται προς τα πάνω
ώστε να καλύπτει με ασφάλεια το άνοιγμα του υπόγειου τμήματος και να προστατεύει τους
διερχόμενους εν όσο ο κάδος βρίσκεται απομακρυσμένος από το χώρο του φρεατίου.
Η εν λόγω πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να έχει αντοχή φορτίου ενός ατόμου βάρους έως
150 kg που τυχόν στέκεται πάνω σε αυτή. Η πλατφόρμα θα υποχωρεί προς τα κάτω μόνο κατά
την εκ νέου βύθιση του κάδου εντός του φρεατίου.
Αν χρησιμοποιούνται μεταλλικά στοιχεία ή εξαρτήματα στην συγκρότηση της πλατφόρμας
ασφαλείας, αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη επεξεργασία προστασίας έναντι
της διάβρωσης.
Ειδικότερα η πλατφόρμα ασφαλείας θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
προτύπου EN-13071-2 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ως ορίζεται στην παρ.
2.1.4.14 της παρούσας.
Προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά προβλήματα, επιθυμητό οι μηχανισμοί λειτουργίας
της πλατφόρμας να μην βασίζονται σε συστήματα αντίβαρων.
Επιπλέον, η ως άνω πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διατάξεις και μηχανισμούς
που επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό χώρο του προστατευτικού
φρεατίου για τυχόν επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού.
2.1.2. Υπέργειο τμήμα
2.1.2.1 Πλατφόρμα πεζοδρόμου
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Το πάνω μέρος του προστατευτικού φρεατίου του κάδου θα πρέπει να καλύπτεται με μια
κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα η οποία θα βρίσκεται κατά προτίμηση στη στάθμη του
πεζοδρόμου και θα είναι διαστάσεων που ταυτίζονται με την άνω περίμετρο του πλαισίου του
προστατευτικού φρεατίου ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών πάνω από
τον χώρο του υπόγειου κάδου.
Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να εφάπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει επαρκής
στεγανότητα για την αποτροπή έκλυσης δυσάρεστων οσμών και της εισροής των νερών της
βροχής εντός του φρεατίου. Από την εμφανή πλευρά, η επιφάνεια της πλατφόρμας θα φέρει
κατάλληλη επικάλυψη με πλακίδια φυσικού πετρώματος γρανίτη η οποία θα πρέπει να μπορεί
να εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα χώρο των σημείων εγκατάστασης και θα πρέπει να είναι
ανθεκτική στη διάβρωση και τις φθορές (τυχόν απαιτήσεις χρωματισμού θα καθορισθούν στη
σχετική σύμβαση).
Η πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να είναι στιβαρής μεταλλικής κατασκευής. Οι επιφάνειες
των μεταλλικών στοιχείων της πλατφόρμας θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη
επεξεργασία προστασίας έναντι της διάβρωσης.
Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλους μηχανισμούς ή διατάξεις χάριν
στους οποίους θα ανοίγει και κλείνει ώστε να μπορεί με ασφάλεια να παραλαμβάνεται ο κάδος
αποθήκευσης κατά την φάση της αποκομιδής του. Το σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος θα
πρέπει να λειτουργεί με τρόπο χωρίς να απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας (ηλ.ρεύμα κ.ά).
Γενικά ο χειρισμός ανοίγματος και κλεισίματος της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι εύκολος
χωρίς να απαιτείται άσκηση μεγάλης μυϊκής δύναμης και σε κάθε περίπτωση να μπορεί να
πραγματοποιείται από ένα άτομο σε συνήθη φυσική κατάσταση.
Επίσης, η πλατφρόμα πεζοδρόμου θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κλειδώματος που θα την
συγκρατεί με ασφάλεια σε οριζόντια θέση. Το ξεκλείδωμα θα επιτυγχάνεται με κλειδί με το
οποίο θα εφοδιάζεται το πλήρωμα της αποκομιδής. Για την αποτροπή πρόσβασης τρίτων μη
εξουσιοδοτημένων ατόμων, το κλειδί θα πρέπει να είναι ειδικού τύπου μη ευρέως διαδεδομένο
αλλά κοινό για όλους τους υπόγειους κάδους (master key).
Η αντοχή σε φορτίο της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι 500 kg/m² τουλάχιστον. Ειδικότερα η
πλατφόρμα πεζοδρόμου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN13071-2 και θα προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ως ορίζεται στην παρ. 2.1.4.14 της
παρούσας.
2.1.2.2 Διάταξη εισαγωγής απορριμμάτων
Πάνω στην ως άνω περιγραφόμενη πλατφόρμα πεζοδρόμου θα προσαρμόζεται το υπέργειο
τμήμα που αποτελείται από “χοάνη/πύργο” εισαγωγής των απορριμμάτων.
Επειδή η “χοάνη/πύργος” αποτελεί το εμφανές σημείο όλης της κατασκευής θα πρέπει να
παρουσιάζει προσεγμένο και ελκυστικό σχεδιασμό. Επιπλέον για την διασφάλιση της
διαχρονικής ελκυστικής εμφάνισης το σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από
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ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304 ή ανώτερο) ή από μέταλλο με ισοδύναμες αντιδιαβρωτικές
ιδιότητες ελάχιστου πάχους 1,5 mm.
Η “χοάνη/πύργος” θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πλατφόρμας και πάνω από το κέντρο
του κάδου ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή ισοκατανομή των απορριμμάτων που ρίπτονται μέσα
στον κάδο υπόγειας αποθήκευσης. Θα είναι ορθογωνίου ή κυλινδρικού σχήματος και θα πρέπει
να είναι σχετικά συμπαγών διαστάσεων, μεγίστου ύψους 1,2 m ώστε να εξασφαλίζεται η
προσβασιμότητα χρήσης και για τους ΑΜΕΑ.
Η ”χοάνη/πύργος” θα φέρει ένα στόμιο εισαγωγής ικανών διαστάσεων (70x70cm ή διαμέτρου
50-70cm, ±5%) ώστε να μπορεί να δέχεται σακούλες με απορρίμματα και μεγάλου μεγέθους.
Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλη διάταξη σκέπαστρου για την αποτροπή εισροής των
νερών της βροχής και την έκλυση οσμών.
Το σκέπαστρο θα πρέπει να προσφέρει ευχερή και εύκολο άνοιγμα προς τους χρήστες.
Επιθυμητό το σκέπαστρο να ανοίγει με μηχανισμό ποδοπεντάλ.
2.1.3. Λοιπές τεχνικές απαιτήσεις
2.1.3.1 Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται η μεταφορά των υπόγειων συστημάτων για
παράδοση σε αποθηκευτικό χώρο του Δήμου και κατόπιν η μεταφορά τους στα σημεία
εγκατάστασης που θα οριστούν από την Υπηρεσία καθώς και η εκτέλεση των εργασιών
συναρμολόγησης / εγκατάστασης τους.
2.1.3.2 Διευκρινίζεται ότι οι εργασίες για τη διαμόρφωση των σκαμμάτων για την εγκατάσταση
εκάστου υπόγειου συστήματος - ήτοι καθαίρεση του επιφανειακού στρώματος και εκσκαφή του
εδάφους σε διαστάσεις που θα υποδείξει ο ανάδοχος - θα γίνουν με φροντίδα και δαπάνες του
αναδόχου
Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης οι υπηρεσίες του Δήμου αναλαμβάνουν να
εξασφαλίσουν για κάθε σημείο εγκατάστασης τυχόν αναγκαίες αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια τομής
οδοστρώματος, άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας κλπ.) καθώς και την μη ύπαρξη υπόγειων
υποδομών δικτύων Ο.Κ.Ω. (ήτοι σωληνώσεις υδροδότησης, αποχέτευσης, και καλωδιώσεις ΔΕΗ,
ΟΤΕ, δημοτικού φωτισμού, οπτικών ινών, κλπ).
Τυχόν αναγκαίες εργασίες εκτροπής ή παράκαμψης των ανωτέρω δικτύων Ο.Κ.Ω. θα γίνουν με
φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Δήμου, πριν την διαμόρφωση των απαιτούμενων τάφρων.
2.1.3.3 Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου θα εκτελεσθούν και οι παρακάτω εργασίες σε
κάθε σημείο εγκατάστασης :
1. διάστρωση σκυροδέματος στον πυθμένα κάθε σκάμματος (μπετόν καθαριότητας) για
αποφυγή τυχόν καθιζήσεων και την επίτευξη σωστού αλφαδιάσματος των κάδων με την
επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου
2. τοποθέτηση του προστατευτικού προκατασκευασμένου φρεατίου εντός του σκάμματος
3. επίχωση / εγκιβωτισμός των υπόγειων κάδων με κατάλληλο αδρανές υλικό
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4. κατασκευή καναλιών απορροής βρόχινων νερών περιμετρικά των υπόγειων κάδων και
αποκατάσταση της εκάστοτε επιφανειακής στρώσης του εδάφους στην πρότερη
κατάσταση.
5. όλες οι απαιτούμενες εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους
τμημάτων και μηχανισμών ώστε οι υπόγειοι κάδοι να παραδοθούν σε κατάσταση
λειτουργίας, έτοιμοι για χρήση.
2.1.4 Στοιχεία Tεχνικής Προσφοράς
Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να
ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει - επί ποινή αποκλεισμού - να υποβάλουν στην Τεχνική τους
Προσφορά τις παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία:
2.1.4.1 Επίδειξη δείγματος
Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς απαιτείται από κάθε συμμετεχοντα η επίδειξη σε
Φορέα που ήδη χρησιμοποιεί ακριβώς όμοιο με το προσφερόμενο είδος και ο έλεγχος των
προσφερόμενων ειδών - σε σχέση με τα ζητούμενα από την Τεχνική Μελέτη - , προκειμένου να
διαπιστωθεί :
-

η ανταπόκριση των ζητούμενων υλικών προς την τεχνική προσφορά.

-

η σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτημάτων μεταξύ των προσφερόμενων υλικών

Η αδυναμία επίδειξης από τον υποψήφιο προμηθευτή όμοιου με το προσφερόμενο είδος σε
Φορέα που ήδη το χρησιμοποιεί ως περιγράφεται ανωτέρω είναι λόγος αποκλεισμού της
προσφοράς του.
2.1.4.2 Κατάλογο όμοιων κατασκευών :
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν κατάλογο πωλήσεων όμοιων εγκαταστάσεων που
έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι κατά την τελευταία 3ετία με αναφορά στον τόπο εγκατάστασης,
ποσότητες καθώς και τα στοιχεία του αγοραστή. Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι
προσφέροντες να έχουν παραδώσει κατά την τελευταία 3ετία στην Ελλάδα τουλάχιστον μια
ποσότητα ίση της δημοπρατούμενης, και να προσκομίσουν τουλάχιστον 2 βεβαιώσεις
αντίστοιχων φορέων (ΟΤΑ,ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών.
2.1.4.3 Τεχνικές πληροφορίες για την “χοάνη-πυργο” τροφοδοσίας :
-

Υλικό κατασκευής και αντοχή έναντι της διάβρωσης.

-

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά.

-

Περιγραφή τρόπου λειτουργίας.

2.1.4.4 Τεχνικές πληροφορίες για το προστατευτικό φρεάτιο :
-

Υλικό κατασκευής : τύπος σκυροδέματος και οπλισμού

-

Διαστάσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά
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-

Αναλυτική στοιχειοθέτηση και αναλυτικοί στατικοί υπολογισμοί (μελέτη), σύμφωνα με
τους ισχύοντες ευρωκώδικες, για τεκμηρίωση της αντοχής στις πιέσεις του εδάφους και
τις στεγανότητας.

2.1.4.5 Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο αποθήκευσης απορριμμάτων :
-

Υλικό κατασκευής και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του

-

Πάχη τοιχωμάτων

-

Διαστάσεις, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και βάρος του κάδου

2.1.4.6 Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασμα του κάδου αποθήκευσης:
-

Τεχνικά χαρακτηριστικά διατάξεων προσαρμογής στον ανυψωτικό μηχανισμό του
απορριμματοφόρου για την εκκένωση του κάδου δια της ανατροπής

-

Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος παραλαβής (από υδραυλικό γερανό)

-

Τεκμηρίωση για την συμβατότητα λειτουργίας των προσφερομένων υπόγειων κάδων με τα
υφιστάμενα απορριμματοφόρα του Δήμου (οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν
το αμαξοστάσιο του Δήμου και να λάβουν πληροφορίες για το στόλο των οχημάτων του).
Θα

υποβληθούν

στοιχεία

προτεινόμενου

γερανού,

βαρών,

σχεδιαγράμματα

και

φωτογραφίες όμοιων εγκαταστάσεων.
2.1.4.7 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα πεζοδρόμου :
-

Σχεδιάγραμμα της συγκρότησης

-

Αναφορά στην μηχανική αντοχή της κατασκευής

-

Περιγραφή συστήματος αποτροπής εισροής νερών βροχής μέσα στο υπόγειο τμήμα

-

Περιγραφή προτεινόμενων επιστρώσεων της επιφάνειας της πλατφόρμας

-

Περιγραφή

του

συστήματος

ανοίγματος

καθώς

και

περιγραφή

του

συστήματος

κλειδώματος.
2.1.4.8 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα ασφαλείας :
-

Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας.

-

Διάταξη λειτουργίας της πλατφόρμας (προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά
προβλήματα, θα πρέπει να αποφευχθούν συστήματα με αντίβαρα).

-

Να αναφερθεί η μέγιστη φόρτιση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 kg που
ασκούνται σε όλα τα σημεία της πλατφόρμας.

2.1.4.9 Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων συστημάτων:
-

Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης

-

Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης: βάρη υλικών, οδηγίες συναρμολόγησης, κλπ.

2.1.4.10 Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης :
Υποβολή δήλωσης για τον χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας.
2.1.4.11 Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας :
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Υποβολή δήλωσης για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Ως ελάχιστος χρόνος για
την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους εφαρμογής της
παρεχόμενης εγγύησης.
2.1.4.12 Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος :
Υποβολή δήλωσης για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την παροχή των
ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.
2.1.4.13 Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού :
Υποβολή δήλωσης για την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σχετικά με τον ορθό
χειρισμό των υπόγειων συστηματωνν, τους ελέγχους και τις τακτικές εργασίες συντήρησης που
απαιτούνται.
2.1.4.14 Πιστοποιητικά ποιότητας και μηχανικής αντοχής :
Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για το εργοστάσιο
κατασκευής των υπόγειων κάδων και για τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Πιστοποιητικά ISO
των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ποιότητας και συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα από
αναγνωρισμένο / διαπιστευμένο κέντρο ελέγχου για τον προσφερόμενο τύπο.
Ειδικότερα δε, θα πρέπει να πληρούν κατ’ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-1
όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :
-

Δοκιμή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.1 του ανωτέρω προτύπου)

-

Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.2.2 του
ανωτέρω προτύπου)

-

Δοκιμή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου)

-

Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις (παρ. 6.3.1 του
ανωτέρω προτύπου)

-

Δοκιμή μηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης (παρ. 6.3.3
του ανωτέρω προτύπου)

-

Δοκιμή διάβρωσης μεταλλικών μερών του κάδου αποθήκευσης (παρ. 6.5 του ανωτέρω
προτύπου)

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν κατ’ελάχιστον τις απαιτήσεις του προτύπου EN-13071-2 όσον
αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :
-

Αντοχή πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.2 του ανωτέρω προτύπου)

-

Λειτουργικότητα πλατφόρμας ασφαλείας (παρ. 6.2.3 του ανωτέρω προτύπου)

-

Αντοχή πλατφόρμας πεζοδρόμου - κυκλοφορίας πεζών (παρ. 6.2.4 του ανωτέρω
προτύπου)
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2.2 Ομάδα Β: Ανυψωτικός Υδραυλικός Γερανός
Προκειμένου να είναι δυνατή η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους υπόγειους κάδους (ως
περιγράφονται στην Ομάδα Α, προβλέπεται να παραδοθεί και να τοποθετηθεί ένας (1)
μηχανισμός υδραυλικού γερανού, σε ένα συμβατικό απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου, με
χοάνη οπίσθιας φόρτωσης (τύπου πρέσας).
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου ώστε να λάβουν πλήρη
γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών του απορριμματοφόρου οχήματος που θα τους
υποδειχθεί προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.
Ο ανάδοχος οφείλει με δικά του έξοδα να παραδώσει στην Υπηρεσία τον ανυψωτικό μηχανισμό
γερανού σε απορριμματοφόρο όχημα, που θα του υποδειχθεί τοποθετημένο, έτοιμο προς
λειτουργία.
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για την ασφαλή κυκλοφορία
του απορριμματοφόρου σύμφωνα με τον εν ισχύ Κ.Ο.Κ.
Ο υπό προμήθεια γερανός θα είναι τύπου ως προδιαγράφεται παρακάτω:
2.2.1 Τεχνικές απαιτήσεις γερανού
Ο ανυψωτικός μηχανισμός γερανού θα είναι μικρός, ελαφρύς, (ώστε να μην επηρεάζει
σημαντικά το

ωφέλιμο

φορτίο

του οχήματος)

και

θα τοποθετηθεί

στην

οροφή

της

υπερκατασκευής του απορριμματοφόρου. Θα είναι τύπου «παπαγαλάκι» με απλό γάντζο για την
εξαγωγή του κάδου από το υπόγειο φρεάτιο.
Ο μηχανισμός υδραυλικού γερανού θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, έντεχνης στιβαρής
κατασκευής, κατάλληλος να τοποθετηθεί στην οροφή κιβωτάμαξας ενός απορριμματοφόρου,
περιορισμένου απόβαρου και ανυψωτικής ικανότητας ικανής για την ανύψωση του κάδου,
υπόγειας αποθήκευσης και την προσαρμογή του στον ανυψωτικό μηχανισμό, δια του οποίου θα
επιτυγχάνεται η ανατροπή του, για εκκένωσή του εντός της χοάνης στο πίσω μέρος του
απορριμματοφόρου.
Ο γερανός θα λειτουργεί με σύστημα απλού γάντζου και θα πρέπει να είναι ικανός να
παραλάβει, με χειρισμό κατάλληλου χειριστηρίου, ένα κάδο βυθισμένο στο έδαφος και να τον
κινήσει προς το απορριμματοφόρο, ώστε ο κάδος να μπορεί να ανατραπεί μέσα στη χοάνη, για
την εκκένωση των απορριμμάτων και στη συνέχεια να επανατοποθετήσει τον κάδο στη θέση του.
Η τοποθέτηση του γερανού επί του οχήματος, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες
της τέχνης και κατά τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η χωρητικότητα της κιβωτάμαξας, όσο
και ο οπίσθιος πρόβολος του οχήματος. Για το λόγο αυτό πρόταση τοποθέτησης γερανού
ανάμεσα στην καμπίνα του οδηγού και την υπερκατασκευή δεν θα γίνει αποδεκτή.
Ο γερανός θα πρέπει να είναι περιστροφικού τύπου. Η περιστρεφόμενη βάση θα πρέπει να έχει
τη δυνατότητα περιστροφής περίπου 360°. Η περιστρεφόμενη βάση του υδραυλικού γερανού,
θα πρέπει να εδράζει με πλήρη ασφάλεια πάνω στην οροφή της κιβωτάμαξας του
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απορριμματοφόρου. Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού, μαζί με όλα τα
παρελκόμενα λειτουργικά του όργανα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 800 kg, ώστε να μην
επηρεάζεται

σημαντικά

το

εκμεταλλεύσιμο

ωφέλιμο

φορτίο

σε

απορρίμματα

του

απορριμματοφόρου. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επηρεάζεται αισθητά το κέντρο βάρους του
οχήματος και δεν θα πρέπει να χρειάζεται το απορριμματοφόρο να εφοδιάζεται με σύστημα
ποδαρικών σταθεροποίησης.
Η ακτίνα δράσης του γερανού (ολικό μήκος οριζοντίου αναπτύγματος), θα πρέπει να είναι έως
6,6m τουλάχιστον. Η δε ανυψωτική ικανότητα του γερανού, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε
απόσταση έως 4,5m περίπου, από την κολόνα έδρασης, να παραλαμβάνει ένα κάδο υπόγειας
αποθήκευσης απορριμμάτων, μικτού φορτίου έως 700 kg τουλάχιστον. Θα δοθεί από τους
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, σχεδιάγραμμα με την ικανότητα ανύψωσης σε σχέση με την
απόσταση από την κεντρική κολώνα του γερανού. Στην άκρη του τελευταίου τηλεσκοπικού
βελονιού, θα πρέπει να υπάρχει γάντζος για την ανάρτηση των υπόγειων κάδων.
Η παροχή της υδραυλικής ενέργειας, θα δίνεται στο γερανό από την υδραυλική αντλία της
υπερκατασκευής του οχήματος, μέσω κατάλληλου τριοδικού διακόπτη ροής.
Θα πρέπει στο σχεδιασμό του υδραυλικού κυκλώματος, να προβλεφθεί η αποτροπή της
κίνησης του ανυψωτικού μηχανισμού του οχήματος, κατά την διάρκεια των χειρισμών του
γερανού, για την αποφυγή βλαβών και καταστροφών αυτού. Ειδικότερα, για τον χειρισμό του
γερανού, με την κίνηση ενός μοχλού θα πρέπει να μπορεί να απομονώνεται το κύκλωμα του
ανυψωτικού μηχανισμού κάδων, ώστε η υδραυλική πίεση να διοχετεύεται προς το κύκλωμα του
γερανού. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται ζημιές ή και τραυματισμοί καθώς, όταν κινείται ο
γερανός αποτρέπεται εντελώς την κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού, από τη θέση στην οποία
πρόκειται να μεταφερθεί ο υπόγειος κάδος για το άδειασμα του.
Όλες οι κινήσεις του γερανού θα είναι κατάλληλα προστατευμένες μέσω ειδικών βαλβίδων, που
θα αποτρέπουν την αλόγιστη φόρτωση του γερανού. Ειδικότερα, Το υδραυλικό κύκλωμα του
γερανού θα πρέπει να προφυλάσσεται από φίλτρο υψηλής πιέσεως, για την είσοδο του ελαίου
στη μονάδα χειρισμού, καθώς και από φίλτρο επιστροφής προ της εισόδου του στη δεξαμενή,
επιπλέον με ρυθμιστή ροής και βαλβίδα ανακούφισης της υδραυλικής πίεσης.
Για λόγους ασφάλειας θα πρέπει ενδεικτικά να διαθέτει :
•

Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση του
βραχίονα, σε περίπτωση απώλειας πιέσεως υδραυλικού ελαίου και οι οποίες
αποτρέπουν την πτώση του γερανού.

•

Σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης στις οριακές θέσεις διαδρομής που ακινητοποιεί
αυτόματα την ανάπτυξη του βραχίονα όταν αυτός υπερφορτωθεί, και επιτρέπει μόνον τις
κινήσεις συστολής.

•

Βαλβίδα ελέγχου υπερφόρτωσης με αναστολή κινήσεων.
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•

Χειροκίνητη λειτουργία όλων των εντολών του γερανού, σε περίπτωση βλάβης του
ασύρματου χειριστηρίου ή ηλεκτρικής βλάβης του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση η
χειροκίνητη λειτουργία δεν απενεργοποιεί τις διατάξεις ασφαλείας του γερανού.

•

Διακόπτη κινδύνου με απόλυτο αποκλεισμό της λειτουργίας του βραχίονα ανύψωσης.
Υποχρεωτικά ο γερανός θα συνοδεύεται από ασύρματο χειριστήριο, που θα επιτρέπει
τον ασφαλή χειρισμό όλων των κινήσεων του.

Οι εντολές από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει να δίδονται μέσω ασυρμάτου χειριστηρίου, του
οποίου ο δέκτης κεραία θα είναι τοποθετημένος σε σημείο τέτοιο, έτσι ώστε να μη επηρεάζει την
λειτουργία του οχήματος και να είναι προστατευμένος.
Σε περίπτωση κατά τη οποία θα υπάρξει δυσλειτουργία του ασυρμάτου χειριστηρίου, για την
μεταφορά εντολών από το χειριστή στο γερανό, θα πρέπει το υδραυλικό σύστημα του γερανού
να έχει κατάλληλη διάταξη, με την οποία ο έλεγχος των κινήσεων να γίνεται με χειρωνακτικά
χειριστήρια, ή με ενσύρματο σύστημα. Οι κινήσεις αυτές δεν θα επεμβαίνουν σε θέματα
ασφαλείας της λειτουργίας του γερανού.
Επιπλέον στο πίσω καθώς και στο εμπρόσθιο μέρος της κιβωτάμαξας, θα πρέπει να
κατασκευαστεί ένα κατάλληλο στήριγμα, πάνω στο οποίο θα εδράζει με ασφαλή τρόπο η κύρια
"μπούμα" του γερανού, κατά την κίνηση του απορριμματοφόρου.
2.2.2 Στοιχεία τεχνικής προσφοράς
Τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη είναι τα ελάχιστα αναγκαία τα οποία θα πρέπει να
ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει - επί ποινή αποκλεισμού - να υποβάλουν στην Τεχνική τους
Προσφορά τις παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία:
•

Στην τεχνική προσφορά τους, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν τον χρόνο
παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εξήντα (60) ημερών από την
υπογραφή σχετικής σύμβασης.

•

Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την παραλαβή του γερανού σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

•

Ο ανάδοχος δεσμεύεται για προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και την
αντιμετώπιση των αναγκών service για τουλάχιστον 10 έτη.

•

Θα πρέπει να δοθεί σχεδιάγραμμα με την ικανότητα ανύψωσης σε σχέση με την
απόσταση από την κεντρική “κολώνα” του γερανού.

•

Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για τον
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν
γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

•

Θα κατατεθεί αντίγραφο της άδειας λειτουργίας κατασκευής ή μετατροπής αμαξωμάτων
στο όνομα του διαγωνιζομένου ή στο όνομα του δηλούμενου εργοστασίου στο οποίο θα
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πραγματοποιηθούν οι εργασίες τοποθέτησης του υπό προμήθεια γερανού επί του
απορριμματοφόρου οχήματος.
•

Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση ομοίων προμηθειών σε φορείς του Δημοσίου,
στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης, ο φορέας, συνοδευμένη από
σχετικές βεβαιώσεις. Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν
παραδώσει στην Ελλάδα μια ποσότητα ίση τουλάχιστον της δημοπρατούμενης
ποσότητας, και να προσκομίσoυν τουλάχιστον 1 βεβαίωση αντίστοιχων φορέων
(ΟΤΑ,ΝΠΔΔ) για καλή διαγωγή των προσφερομένων ειδών.

•

Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς απαιτείται από κάθε συμμετεχοντα η
επίδειξη σε Φορέα που ήδη χρησιμοποιεί ακριβώς όμοιο με το προσφερόμενο είδος
και ο έλεγχος των προσφερόμενων ειδών - σε σχέση με τα ζητούμενα από την Τεχνική
Μελέτη - , προκειμένου να διαπιστωθεί :
o

η ανταπόκριση των ζητούμενων υλικών προς την τεχνική προσφορά.

o

ησύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτημάτων μεταξύ των προσφερόμενων υλικών

Η αδυναμία επίδειξης από τον υποψήφιο προμηθευτή όμοιου με το προσφερόμενο είδος σε
Φορέα που ήδη το χρησιμοποιεί ως περιγράφεται ανωτέρω είναι λόγος αποκλεισμού της
προσφοράς του.

3. Κωδικοποίηση κατά CPV
Προμηθευόμενο Είδος

CPV

ΟΜΑΔΑ Α: Συστήματα Υπόγειων Κάδων

44613400-4

ΟΜΑΔΑ Β: Υδραυλικός Ανυψωτικός Γερανός

42414400-5

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Φιλιππιάδα, 16/7/2018

Φιλιππιάδα, 16/7/2018

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Προμήθεια και Τοποθέτηση Τριών (3) Συστημάτων
Υπόγειων Κάδων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων και
Υδραυλικού Γερανού Ανύψωσης στα πλαίσια της
Πράξης με ακρωνύμιο “INTERNET OF BINS” (Πακέτο
Εργασίας 3/ Παραδοτέο 3.1.2) του Διασυνοριακού
Χρηματοδοτικού Προγράμματος INTERREG IPA II
“GREECE-ALBANIA 2014-2020”»

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΜΕΤΡΉΣΕΙΣ
Προμηθευόμενο Είδος

Προμετρήσεις
(τμχ.)

€/τμχ.

Π/Υ

«Προμήθεια και Τοποθέτηση Τριών (3) Συστημάτων Υπόγειων Κάδων Δημοτικών Στερεών
Αποβλήτων και Υδραυλικού Γερανού Ανύψωσης στα πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο
“INTERNET OF BINS” (Πακέτο Εργασίας 3/ Παραδοτέο 3.1.2) του Διασυνοριακού
Χρηματοδοτικού Προγράμματος INTERREG IPA II “GREECE-ALBANIA 2014-2020”»

ΟΜΑΔΑ Α: Συστήματα
Υπόγειων Κάδων
ΟΜΑΔΑ Β: Υδραυλικός
Ανυψωτικός Γερανός

3

€10.000,00

€30.000,00

1

€26.000,00

€26.000,00

Καθαρή Αξία:

€56.000,00

ΦΠΑ 24%:

€13.440,00

Συνολική Αξία:

€69.440,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Φιλιππιάδα, 16/07/2018

Φιλιππιάδα, 16/7/2018

