
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

ΔΗΜΟΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΟΡΦΩΗ-ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 «ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΜΕΝΗ ΤΜΠΙΕΗ, ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 

Το κάκε ςφςτθμα κάκετθσ διαβακμιςμζνθσ 
ςυμπίεςθσ κα πρζπει να φζρει κατάλλθλου 
τφπου καταςκευι, όπωσ αυτι 
προδιαγράφεται. ΝΑΙ   

2 

Το εξωτερικό πλαίςιο, το ςφςτθμα βφκιςθσ, 
ανφψωςθσ, διαβακμιςμζνθσ ςυμπίεςθσ  και 
όλθ θ καταςκευι του υπό προμικεια 
ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι απολφτωσ 
καινοφρια, αναγνωριςμζνων 
καταςκευαςτϊν με καλι λειτουργία και 
φιμθ κατ’ αρχιν ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο 
Εξωτερικό και με ικανό απόκεμα 
ανταλλακτικϊν ΝΑΙ   

3 

Οι διαςτάςεισ του ςυςτιματοσ πρζπει να 
είναι οι μικρότερεσ δυνατζσ και να πλθροφν 
τισ υπάρχουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ και να 
είναι απολφτωσ υδατοςτεγζσ. ΝΑΙ   

4 

Το ςφςτθμα κα πρζπει να φζρει πλιρθ 
θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ, 
καλυμμζνο από τθν υπερκαταςκευι και κα 
φζρουν μεταλλικό προςτατευτικό 
περίβλθμα και να είναι εφοδιαςμζνο με όλα 
τα απαραίτθτα ςτοιχεία αυτοματιςμοφ ΝΑΙ   

5 
Η καταςκευι κα πρζπει να φζρει ςιμανςθ 
CE ΝΑΙ   

6 

Το εργοςτάςιο καταςκευισ κα εφαρμόηει 
υποχρεωτικά ςφςτθμα διαχείριςθσ 
ποιότθτασ, για το ςχεδιαςμό, παραγωγι και 
τεχνικι υποςτιριξθ, πιςτοποιθμζνο κατά 
ISO 9001. ΝΑΙ   



7 
Πρζπει να είναι με ςφςτθμα ςυμπίεςθσ 
απορριμμάτων μζςα ςε κοινό κάδο 1100lit ΝΑΙ   

8 

Η πθγι ενζργειασ πρζπει να είναι 
μονοφαςικόσ  θλεκτροκινθτιρασ με 
κατάλλθλθ ονομαςτικι ιςχφ ΝΑΙ   

9 

Η κζςθ πλοιγθςθσ πρζπει να βρίςκεται 
δίπλα  από τθν περίμετρο του καπακιοφ, 
πρζπει να είναι ίςθ με τθν επιφάνεια τθσ 
γθσ, υδατοςτεγοφσ καταςκευισ, για τον 
πλιρθ ζλεγχο τθσ περιμζτρου του 
ςυςτιματοσ από τουσ χειριςτζσ, για 
αποφυγι ατυχθμάτων. ΝΑΙ   

10 

Πρζπει να ζχει βοθκθτικό ςφςτθμα 
εξαγωγισ χειροκίνθτο ςε περίπτωςθ βλάβθσ 
του κεντρικοφ ςυςτιματοσ ΝΑΙ   

11 

Όλο το ςφςτθμα πρζπει να τροφοδοτείται 
υδατοςτεγϊσ από εξωτερικι πθγι 230 v και 
κα μετατρζπεται ςε 24 θ 12v dc ΝΑΙ   

12 

Το εξωτερικό πλαίςιο (δεξαμενι) πρζπει να 
είναι πλιρωσ υδατοςτεγζσ, ςυνολικισ 
χωρθτικότθτασ πάνω από 5 m3 και μζχρι 7,5 
m3 ΝΑΙ   

13 

Το υλικό καταςκευισ τθσ δεξαμενισ πρζπει 
να είναι κοινό γαλβανιηζ χαλυβδοζλαςμα, 
πάχουσ τεςςάρων(4) χιλιοςτϊν τουλάχιςτον 
με νευρϊςεισ ικανζσ να αντζξουν τθν πίεςθ 
τθσ περιμζτρου των ενδεχομζνων 
καταπτϊςεων και θ ςφνδεςθ των 
χαλυβδοελαςμάτων να γίνει με 
θλεκτροςυγκόλλθςθ για υδατοςτεγι 
καταςκευι. ΝΑΙ   

14 

Το πλαίςιο πρζπει να εδράηεται επάνω ςε 
κατάλλθλο αδρανζσ υλικό που κα μπορεί να 
απορροφά τισ ταλαντϊςεισ και να 
διαφοροποιείται ςχθματικά ανάλογα με το 
ςχιμα και τισ νευρϊςεισ του πλαιςίου. ΝΑΙ   

15 

Το πλαίςιο πρζπει να ςτερεωκεί με 
κατάλλθλο και αςφαλι τεχνικό τρόπο και 
ανάλογα με τθν κλίςθ του δαπζδου που κα 
τοποκετθκεί. ΝΑΙ   

16 

Η διαδικαςία εκςκαφισ κα περιλαμβάνει τισ 
ενζργειεσ όπωσ αναλυτικά περιγράφονται 
ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ. ΝΑΙ   



17 

Ο κάκε μθχανιςμόσ πρζπει να φζρει δυο 
επίγειουσ δζκτεσ ανοξείδωτουσ εκ των 
οποίων ο ζνασ επίγειοσ δζκτθσ 
απορριμμάτων ανοξείδωτοσ κυκλικισ 
μορφισ όχι πάνω από 700mm εξωτερικά  
για ςφμμεικτα απορρίμματα και ζναν 
δεφτερο επίγειο δζκτθ ανοξείδωτο 
παραλλθλόγραμμθσ μορφισ για τα 
απορρίμματα ανακφκλωςθσ. ΝΑΙ   

18 

Οι κάδοι των ςυςτθμάτων κα πρζπει να 
είναι ςφμφωνοι με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ όπωσ αναλυτικά 
περιγράφονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ. ΝΑΙ   

19 

Η  κίνθςθ ςτισ αντλίεσ κα πρζπει να δίνεται 
από τον δυναμολιπτθ του κινθτιρα με 
υδραυλικό κφκλωμα όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ. ΝΑΙ   

20 

Το ςφςτθμα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει 
δυο (2) υδραυλικζσ πρζςεσ αυτόματθσ 
ενζργειασ που κα ςυςφίγγουν και κα 
πιζηουν τα απορρίμματα όπωσ αναλυτικά 
περιγράφεται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ. ΝΑΙ   

21 

Το ςφςτθμα αυτόματθσ υδραυλικισ 
ςυγκράτθςθσ-αντιςτάκμιςθσ φορτίου του 
κάδου κα πρζπει να λειτουργεί αυτόματα 
όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν ςχετικι 
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ. ΝΑΙ   

22 

Τα όργανα ελζγχου και λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ πρζπει να είναι εργονομικά 
διευκετθμζνα όπωσ αναλυτικά 
περιγράφονται ςτθν ςχετικι μελζτθ τθσ 
διακιρυξθσ. ΝΑΙ   

23 

Ο μθχανιςμόσ πρζπει να είναι 
εφοδιαςμζνοσ με θλεκτρικό ςφςτθμα 
αυτόματου ελζγχου τθσ λειτουργίασ και 
διάγνωςθσ του ςυςτιματοσ βραχιόνων 
όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν ςχετικι 
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ. ΝΑΙ   

24 

Όλο το ςφςτθμα πρζπει να βαςίηεται ςε 
αυτόματθ ρομποτικι λειτουργία θ οποία κα 
ενεργοποιείται με το πάτθμα ενόσ 
ποδομπουτόν. ΝΑΙ   



25 

Η βαφι κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ και 
όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν ςχετικι 
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ. ΝΑΙ   

26 

Παροχι ανταλλακτικϊν  
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν 
ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

27 

Τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν 
ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

28 

Χρόνοσ παράδοςθσ  
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν 
ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

29 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν 
ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

30 

Εκπαίδευςθ των χειριςτϊν του ςυςτιματοσ 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν 
ςχετικι μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   

31 

Προςκόμιςθ ςυςτιματοσ όμοιασ καταςκευι 
όπωσ αναλυτικά ορίηεται ςτθν ςχετικι 
μελζτθ τθσ διακιρυξθσ ΝΑΙ   
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