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ΤΕΥΧΟΣ Α. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016 

 

ΆΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Αντικείμενο του Διαγωνισμού, που περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

είναι η συμπληρωματική προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να 

λαμβάνει χώρα, με ασφάλεια, ραφινάρισμα - εξευγενισμός των συλλεγόμενων μεταλλικών 

αντικειμένων από τα επεξεργασμένα Α.Σ.Α. που εξέρχονται της μονάδας βιοξήρανσης και 

οδηγούνται προς δεματοποίηση, με ανάπτυξη και σε δεύτερη φάση εφαρμογή πιλοτικού 

προγράμματος διαχωρισμού. Η διεργασία θα γίνεται με τη διαδικασία της αρνητικής διαλογής, 

δηλαδή θα απομακρύνονται τα ανεπιθύμητα υλικά ώστε το τελικό συλλεγόμενο προϊόν να έχει 

βελτιωμέ-νη καθαρότητα. 

Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες οφείλει να προβεί στο σύνολο των αναγκαίων 

προμηθειών εξοπλισμού και υλικών καθώς και την πλήρη εγκατάσταση αυτών, όπως αυτά 

περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

 

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 

Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μεθόδων Επεξεργασίας 

Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Κρήτης. 

Σύμβουλος Δημοσιότητας (Σ.Δ) ή Σύμβουλος ή Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που 

συνάπτει με τον εργοδότη σύμβαση για το υπόψη έργο. 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία  της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 

Αμοιβή του αναδόχου.  

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του 

διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που 

θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 

αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, 

Τεύχη Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους 

συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:  

• Διακήρυξη με τα Προσαρτήματα της 

• Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)  

• Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων  

• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του υποσυστήματος, 

• ΕΕΕΣ 
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Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 

Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 

3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

ΤΜΕΔΕ: Ταμείο Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

ΕΡΓΟ ΑΝΑΣΑ : Αυτόνομο Ρομποτικό Σύστημα για Ανακύκλωση Αστικών Απορριμμάτων, 

 

1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 

ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.  

 

 

1.3  Υπογραφή Σύμβασης  

Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς 

τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε 20 ημέρες. Το ιδιωτικό 

συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη το νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις 

όργανο και από πλευράς του αναδόχου ο ορισθείς με την υποβολή της προσφοράς εκπρόσωπός του. 

Η Σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο 

της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των 

Συμβατικών Τευχών. 

Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή 

εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του 

αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται 

η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση 

αναδόχου ένωσης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην 

έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων 

γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον παλιό 

εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση 

των μεταβολών.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να 

ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 

Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με 

τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με 

όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης. 

 
1.4 Ισχύουσες διατάξεις: 

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

και με τους Ν. 4605/19, Ν. 4608/19, Ν. 4609/19 και Ν.4612/2019. 

• Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)» 

• Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
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• Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Το Π.Δ. π.δ 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

• Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και του με αριθ. πρωτ. 

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων» 

 

1.5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) – Σειρά ισχύος 

Η παρούσα Ε.Σ.Υ. αποτελείται από 12 άρθρα (συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος) και 

προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης 

περιλαμβάνονται στο τεύχος "Διακήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

σύμβασης στο Τεύχος Τεχνική Περιγραφής και το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά τα 

συμπληρώνουν, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 

ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

1. Σύμβαση Εργοδότη - Αναδόχου 

2. Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας 

3. Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

4. Τεχνική Προσφορά Αναδόχου 

5. Μελέτη 18/2018 ΕΣΔΑΚ και ειδικότερα  

Τεύχος Α. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Τεύχος Β. Τεχνική περιγραφή 

Τεύχος Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τεύχος Δ. Προϋπολογισμός και Τεύχος Ε. Αναλυτικό Τιμολόγιο  

 

 
ΆΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού, που περιλαμβάνεται στην Οικονομική Προ-σφορά του Αναδόχου, 

είναι η συμπληρωματική προμήθεια νέου ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να 

λαμβάνει χώρα, με ασφάλεια, ραφινάρισμα - εξευγενισμός των συλλεγόμενων μεταλλικών 

αντικειμένων από τα επεξεργασμένα Α.Σ.Α. που εξέρχονται της μονάδας βιοξήρανσης και 

οδηγούνται προς δεματοποίηση, με ανάπτυξη και σε δεύτερη φάση εφαρμογή πιλοτικού 

προγράμματος διαχωρισμού. Η διεργασία θα γίνεται με τη διαδικασία της αρνητικής διαλογής, 
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δηλαδή θα απομακρύνονται τα ανεπιθύμητα υλικά ώστε το τελικό συλλεγόμενο προϊόν να έχει 

βελτιωμέ-νη καθαρότητα. 

Ο Ανάδοχος με δική του ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες οφείλει να προβεί στο σύνολο των αναγκαίων 

προμηθειών εξοπλισμού και υλικών καθώς και την πλήρη εγκατάσταση αυτών, όπως αυτά 

περιγράφονται στα Τεύχη Β, Γ, Δ, Ε. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την επόμενη της 

υπογραφής της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ο εξοπλισμός για την ανάπτυξη του πιλοτικού προγράμματος θα παραδοθεί / εγκατασταθεί  

στη θέση «Μαύρος Σπήλιος» της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου 

Ηρακλείου εντός του οικοπέδου της υφιστάμενης Μονάδας Προεπεξεργασίας  

Απορριμμάτων (ΜΠΑ) Ηρακλείου του ΕΣΔΑΚ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Η παραλαβή του εξοπλισμού και των υλικών θα γίνεται από επιτροπές πρωτοβάθμιες ή και 

δευτεροβάθμιες που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού και των υλικών διενεργείται 

ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 

(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του εξοπλισμού και των υλικών με ή χωρίς 

παρατηρήσεις) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που 

συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το προσωπικό, σε ότι αφορά τη λειτουργία 

και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα εγκαταστήσει στην πιλοτική μονάδα. 

Πρέπει επίσης να παραδώσει και σχετικό έντυπο εκπαιδευτικό υλικό. Η διάρκεια της 

εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον 5 ημέρες.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο εξοπλισμός πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας. Πιο αναλυτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις απαιτούμενες εγγυήσεις του εξοπλισμού παρουσιάζονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές του Τεύχους Γ. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δική του φροντίδα και 

δαπάνη και κατά το χρόνο της εγγύησης, να αντικαθιστά κάθε εξάρτημα που θα αποδειχτεί 
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ελαττωματικό ή υποστεί βλάβη λόγω κακής ποιότητας ή κατασκευής κατά το χρονικό 

διάστημα της εγγύησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις και  ευθύνες 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως 

αυτές προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύουν την Διακήρυξη με 

επιδεξιότητα και επιμέλεια, και αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη 

Σύμβαση.  

Αν ο Ανάδοχος κληθεί από τον ΕΣΔΑΚ να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του ΕΣΔΑΚ) 

και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν 

συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

8.2 Ανάληψη Γενικές υποχρεώσεις και  ευθύνες 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου 

να απαλλάξει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε 

οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο 

προσωπικού του Αναδόχου.  

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων 

και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση. 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

(και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 

που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων τους. 

8.3 Αλληλογραφία του Αναδόχου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη πρέπει να 

αποστέλλονται κατ' αρχήν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 

ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική 

γλώσσα. 

8.4 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του 

υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 
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 α) την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 

υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α, κλπ.,  

β) την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία  

γ) την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και  

δ) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των 

εργαζομένων του. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 

επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στων Εργοδότη όλα τα 

σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 

Υπηρεσίες. 

8.5 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία 

για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ 

9.1Παράδοση  πληροφοριών για την σύμβαση 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 

πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να 

τις παραδώσει. 

9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου - Τρόπος πληρωμής 

Ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο. Η πληρωμή του Αναδόχου θα 

γίνεται μηνιαίως, μετά τον έλεγχο και παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του εξοπλισμού 

και των υλικών και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο πίνακα τμηματικών πληρωμών. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5.1 της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

10.1 Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 

διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε 

φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην Διακήρυξη και την Σ.Υ. της 

παρούσας. 
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Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή 

της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των 

διαγωνιζόμενων και στην υποχρέωση του ΕΣΔΑΚ να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της 

που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

10.2 Ανωτέρα βία 

Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης συμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας", τα 

οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 

συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την 

εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες 

των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη σύμβαση. 

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 

δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 

αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 

απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που ενδεχομένως ανακύψουν κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών 

και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο 

ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, 

ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο ΕΣΔΑΚ μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο 

έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς 

αναφερόμενα στην σχετική νομοθεσία (Ν.4412/2016). Η διοικητική και η δικαστική 

διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά 

στο Νόμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

12.1 Γλώσσα επικοινωνίας  

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή 

άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από 

αλλοδαπή γλώσσα προς τα ελληνικά ή από τα ελληνικά προς αλλοδαπή γλώσσα, αυτή θα 

εξασφαλίζεται από τον Ανάδοχο και με κόστος, που θα βαρύνει τον ίδιο.  
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Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο υπερισχύει των 

εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

 

Ηράκλειο 5/8/2019 

  

Συντάχθηκε 

 

 

Ιωάννα Γιακουμάκη 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού  
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ΤΕΥΧΟΣ Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να 

λαμβάνει χώρα, με ασφάλεια, ραφινάρισμα - εξευγενισμός των συλλεγόμενων μεταλλικών 

αντικειμένων από τα επεξεργασμένα Α.Σ.Α. που εξέρχονται της μονάδας βιοξήρανσης και 

οδηγούνται προς δεματοποίηση, με ανάπτυξη και σε δεύτερη φάση εφαρμογή πιλοτικού 

προγράμματος διαχωρισμού. Η διεργασία θα γίνεται με τη διαδικασία της αρνητικής 

διαλογής, δηλαδή θα απομακρύνονται τα ανεπιθύμητα υλικά ώστε το τελικό συλλεγόμενο 

προϊόν να έχει βελτιωμένη καθαρότητα.  

Με χρήση του ίδιου εξοπλισμού και την προσθήκη κάποιων έξτρα συστημάτων θα 

εφαρμοσθεί στο άμεσο μέλλον και η πιλοτική λειτουργία διαχωρισμού υλικών με χρήση 

ρομποτικού συστήματος.  

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται από νέο εξοπλισμό. Αναλυτικά: 

1. Προμήθεια και τοποθέτηση ταινίας μεταφοράς των συλλεγόμενων μεταλλικών υλικών 

από τη μονάδα μαγνητικού διαχωρισμού προς τη νέα καμπίνα διαλογής υλικών - 

(BC.1). 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση ταινίας χειροδιαλογής που θα διέρχεται από την κλειστή 

καμπίνα διαλογής υλικών προκειμένου να γίνεται η οποιαδήποτε εργασία 

διαχωρισμού (χειρωνακτικά ή μηχανικά) - (BC.2).  

3. Προμήθεια και τοποθέτηση κλειστής καμπίνας διαλογής υλικών, 2 ατόμων και 2 σημείων 

απόρριψης για χειρωνακτική διαλογή και 2 θέσεων και 4 σημείων απόρριψης για την 

τοποθέτηση - εφαρμογή του πιλοτικού αυτόματου ρομποτικού συστήματος διαλογής υλικών 

- (HC.1). Περιλαμβάνεται και η προμήθεια 7 πλαστικών κάδων 1.100 lt για τη συλλογή και 

απομάκρυνση των υλικών που διαχωρίζονται στην καμπίνα διαλογής καθώς και οποιοδήποτε 

άλλο υλικό απαιτείται για την ορθή και σύννομη λειτουργία (φορητοί πυροσβεστήρες, κοκ). 

4. Κατασκευή μεταλλικών πασαρέλων μετά των απαραίτητων κλιμάκων, κιγκλιδωμάτων, 

κοκ. στο χώρο της μετεπεξεργασίας. 

Η τοποθέτηση και διασύνδεση του ανωτέρω εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με την πρόταση 

χωροθέτησης του κάθε διαγωνιζόμενου η οποία μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές 

αποτελούν τη βάση της προσφοράς των διαγωνιζόμενων. Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται 

αναλυτικά όλα τα δεσμευτικά μεγέθη που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους 

διαγωνιζόμενους τόσο σε επίπεδο ποιοτικών στοιχείων του προσφερόμενου εξοπλισμού όσο 

και σε επίπεδο λειτουργικότητας της νέας διάταξης. 

Ο διαθέσιμος χώρος, εξωτερικά του κτιρίου, για την τοποθέτηση του νέου εξοπλισμού 

παρουσιάζεται στο αντίστοιχο σχέδιο που συνοδεύει τα τεύχη δημοπράτησης του 

διαγωνισμού.  
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Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την προμήθεια του νέου εξοπλισμού, καθώς και την 

ολοκληρωμένη εγκατάστασή τους. Θα πρέπει να προμηθεύσει, εγκαταστήσει, διασυνδέσει 

ηλεκτρολογικά και αυτοματιστικά το σύνολο του εξοπλισμού που προδιαγράφεται στην 

παρούσα παράγραφο σύμφωνα με την πρόταση χωροθέτησης που θα προσφερθεί να 

υλοποιήσει.  

Υποχρέωσή του αποτελεί η παράδοση μιας πλήρως λειτουργικής διάταξης ραφιναρίσματος 

- εξευγενισμού των συλλεγόμενων μεταλλικών αντικειμένων, η οποία θα έχει τη δυνατότητα 

να συμπληρωθεί στο άμεσο μέλλον και από λοιπό εξοπλισμό για την εφαρμογή πιλοτικού 

προγράμματος που αφορά διαχωρισμό υλικών με χρήση ρομποτικών συστημάτων. 

Υποχρέωση του Αναδόχου επίσης αποτελεί η υλοποίηση  της εγκατάστασης του υπό 

προμήθεια εξοπλισμού αλλά και των απαραίτητων συνοδών έργων και διασυνδέσεων με την 

υφιστάμενη μονάδα για εργασίες ΠΜ και ΗΜ (κατασκευή πλάκας  έδρασης για την 

τοποθέτηση του οικίσκου, φρεατίου συλλογής απόνερων και σύνδεση με το δίκτυο 

αποχέτευσης, σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της Μονάδας, ρευματοδότηση ηλεκτρικού 

πίνακα οικίσκου, υλοποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

HD 384, παθητική και ενεργητική πυρασφάλεια οικίσκου, δυνατότητα διασύνδεσης με την 

υφιστάμενη εγκατάσταση πυρανίχνευσης , αντικεραυνική προστασία οικίσκου , θεμελιακή 

γείωση και ενοποίηση συστήματος με υφιστάμενο ενοποιημένο lighting & earthing network 

της ΜΠΑ.) 

Στην προμήθεια και οικονομικό αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης όλα τα μεταλλικά 

στοιχεία – κατασκευές που απαιτούνται για την τοποθέτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού 

καθώς και οι μεταλλικές κλίμακες και πασαρέλες επιθεώρησης που προδιαγράφονται για το 

χώρο της μετεπεξεργασίας. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, πριν την υποβολή της προσφοράς του θα πρέπει να επισκεφτεί 

υποχρεωτικά την μονάδα Προεπεξεργασίας απορριμμάτων, (Ηράκλειο Κρητης, περιοχή νέας 

λαχαναγοράς), ώστε να λάβει ιδία γνώση των ιδιομορφιών της παρούσας προμήθειας λόγω της 

άμεσης συσχέτισης της με την μονάδα Προεπεξεργασίας απορριμμάτων και της λειτουργίας αυτής 

και να διασφαλίσει την απόλυτα λειτουργική κατάσταση της εγκατάστασης Προεπεξεργασίας 

απορριμμάτων, κατά τη διάρκεια της προμήθειας.  

Η επίσκεψη στη Μονάδα θα γίνεται μετά από προγραμματισμένο ραντεβού με την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μετά την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει 

κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία θα εγκριθούν από την Υπηρεσία. Θα υποβληθεί 

κατασκευαστικό σχέδιο πλάκας έδρασης, κατασκευαστικό σχέδιο οικίσκου, μελέτες 

πυρασφάλειας, ηλεκτρολογικό σχέδιο εγκατάστασης, μονογραμμικά πινάκων, σχέδιο 

γειώσεων και όποιες άλλες ΠΜ και ΗΜ μελέτες απαιτηθούν βάσει των απαιτούμενων 

κανονισμών και προτύπων ώστε η κατασκευή και λειτουργία της νέας εγκατάστασης να είναι 

σύμφωνη με την κείμενη Νομοθεσία.  

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός στο σύνολό του θα είναι τελείως καινούργιος, αμεταχείριστος, 

πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του εξαμήνου).  
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

2.1 Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας μονάδας βιοξήρανσης 

Η μονάδα βιοξήρανσης Ηρακλείου αποτελεί μία ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργασίας 

σύμμικτων αστικών απορριμμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται εν συντομία ο τρόπος 

λειτουργίας της μονάδας. 

1. Τα οχήματα συλλογής απορριμμάτων εισέρχονται στο χώρο από την ηλεκτροκίνητη 

πύλη εισόδου και ζυγίζονται στην γεφυροπλάστιγγα. 

2. Κατόπιν τα οχήματα κινούνται προς το χώρο εκκένωσης των απορριμματοφόρων όπου μέσω 

κατάλληλων ηλεκτροκίνητων θυρών λαμβάνει χώρα η διαδικασία απόρριψης των 

απορριμμάτων στην τάφρο υποδοχής. 

3. Μέσω κατάλληλης αρπάγης – γερανογέφυρας τα απορρίμματα οδηγούνται στο σύστημα 

τεμαχισμού και εν συνεχεία το τεμαχισμένο υλικό αποτίθεται στο χώρο βιολογικής 

επεξεργασίας. 

4. Η βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων πραγματοποιείται μέσω εξαναγκασμένης 

επαφής της απορριμματικής μάζας με ρεύμα αέρα. Το σύστημα αναπτύσσεται σε ενιαία 

δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα με ψευδοδάπεδο αερισμού και κατάλληλα υλικά που 

αντέχουν στις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες και διαβρωτικές συνθήκες.  

Στόχος της βιολογικής επεξεργασίας των εισερχόμενων Α.Σ.Α. είναι η παραγωγή ενός 

σταθεροποιημένου και εξυγιασμένου υλικού, το οποίο δεν φέρει οσμές. Η μείωση του βάρους 

των απορριμμάτων από τη βιολογική επεξεργασία και πριν την μηχανική μετεπεξεργασία, 

οφείλεται τόσο στην απώλεια υγρασίας, όσο και στην αποικοδόμηση του οργανικού 

κλάσματος που περιέχεται στα Α.Σ.Α..  

5. Το τελικώς σταθεροποιημένο υλικό, απαλλαγμένο από οσμές, μεταφέρεται στο χώρο της 

μηχανικής μετεπεξεργασίας. Στο τμήμα αυτό, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας 

των απορριμμάτων στην εγκατάσταση, το ξηρό πλέον υλικό αρχικά υφίσταται μαγνητικό 

διαχωρισμό προς ανάκτηση των σιδηρούχων μετάλλων που περιέχονται σε αυτό και εν 

συνεχεία το υπόλειμμα τροφοδοτείται σε διάταξη συμπίεσης και δεματοποίησης 

προκειμένου τελικά να φορτωθεί σε οχήματα προς μεταφορά στο ΧΥΤΑ. Στο χώρο της 

μετεπεξεργασίας και μετά το μαγνητικό διαχωρισμό , έχουν αναπτυχθεί δύο γραμμές 

συμπίεσης  ( μία εφεδρική), όπου είναι εγκατεστημένος αμφίδρομος ταινιόδρομος και δύο 

πρέσες . Μέσω του αμφίδρομου ταινιόδρομου και του αυτοματισμού, υπάρχει η  δυνατότητα 

επιλογής  της διάταξης συμπίεσης η οποία θα λειτουργεί  . 

2.2 Νέα διάταξη ραφιναρίσματος - εξευγενισμού συλλεγόμενων μετάλλων – ανάπτυξη 

γραμμής πιλοτικού προγράμματος 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην προηγούμενη παράγραφο ένα από τα στάδια της 

επεξεργασίας και μετεπεξεργασίας των σύμμικτων οργανικών απορριμμάτων είναι ο 

διαχωρισμός και συλλογή των μεταλλικών αντικειμένων που περιέχονται σε αυτά.  
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Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται μέσω κατάλληλου μαγνητικού διαχωριστή που βρίσκεται 

αναρτημένος άνωθεν ταινιοδρόμου που μεταφέρει το υλικό από το χώρο της βιοξήρανσης 

προς τη διάταξη συμπίεσης και δεματοποίησης. 

Στόχος της προμήθειας είναι να εγκατασταθεί νέος συμπληρωματικός εξοπλισμός με χρήση 

του οποίου θα είναι εφικτό ένα περαιτέρω στάδιο «καθαρισμού» των συλλεγόμενων 

μετάλλων έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα και καθαρότητα στα συλλεγόμενα 

μέταλλα. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ανάπτυξη μίας νέας γραμμής η οποία θα ενσωματώνει τις 

απαραίτητες διατάξεις έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι κάτωθι στόχοι: 

- Χειρωνακτικός καθαρισμός των μετάλλων με χρήση κατάλληλης καμπίνας – ταινιοδρόμου 

διαλογής υλικών. 

- Πλήρως αυτοματοποιημένη τροφοδοσία των μεταλλικών υλικών στη νέα διάταξη. 

- Συλλογή των «καθαρών» ανακτώμενων μετάλλων σε υφιστάμενο μεταλλικό κοντέινερ που θα 

τοποθετηθεί στη νέα διάταξη. 

- Πλήρης ηλεκτρολογική σύνδεση του νέου εξοπλισμού τόσο σε επίπεδο ισχυρών ρευμάτων και 

γειώσεων όσο και σε επίπεδο αυτοματισμού. 

- Κατασκευή των οποιοδήποτε υποδομών σε έργα ΠΜ και ΗΜ προκειμένου η τοποθέτηση και 

λειτουργία του εξοπλισμού να είναι σε σύμπνοια με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας 

αλλά και των βέλτιστων πρακτικών.  

Στη νέα διάταξη θα γίνει σε 2η φάση εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος διαχωρισμού 

υλικού με χρήση ρομποτικών συστημάτων. 

Επιπλέον θα κατασκευαστούν μεταλλικές πασαρέλες πρόσβασης και επιθεώρησης του 

μηχανολογικού εξοπλισμού στο χώρο της μετεπεξεργασίας. 

Το σύνολο των εργασιών και παρεμβάσεων στα υφιστάμενα έργα που θα απαιτηθούν για 

την υλοποίηση της πρότασης του κάθε διαγωνιζόμενου θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας βιοξήρανσης όπως αυτή 

πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση.  

Ως εκ τούτου θα πρέπει στην προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου να γίνει πλήρης περιγραφή 

του τρόπου υλοποίησης της εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού αλλά και των 

απαραίτητων συνοδών έργων και διασυνδέσεων με την υφιστάμενη μονάδα για εργασίες 

ΠΜ και ΗΜ (κατασκευή πλάκας έδρασης για την τοποθέτηση του οικίσκου, φρεατίου 

συλλογής απόνερων και σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης, σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης 

της Μονάδας ,ηλεκτροδότηση  ηλεκτρικού πίνακα οικίσκου από υφιστάμενο γενικό πίνακα 

μετεπεξεργασίας ,υλοποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

HD 384, παθητική και ενεργητική πυρασφάλεια οικίσκου , δυνατότητα διασύνδεσης με την 

υφιστάμενη εγκατάσταση πυρανίχνευσης , αντικεραυνική προστασία οικίσκου , θεμελιακή 

γείωση και ενοποίηση συστήματος με υφιστάμενο ενοποιημένο lighting & earthing network 

της ΜΠΑ.). 
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Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει επι ποινή αποκλεισμού να επισκεφτεί το χώρο του έργου, 

ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει τος ειδικές λεπτομέρειες διασύνδεσης με τα 

υφιστάμενα έργα. 

Ο ανάδοχος, πριν την προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού θα πρέπει να υποβάλλει 

προς έγκριση τις απαιτούμενες μελέτες διάταξης - χωροθέτησης του εξοπλισμού, 

υλοποίησης της πρότασης και διασύνδεσης με τα υφιστάμενα έργα. Θα υποβληθούν οι 

απαραίτητες ΠΜ και ΗΜ μελέτες οι οποίες θα εκπονηθούν βάσει των απαιτούμενων 

κανονισμών και προτύπων ώστε η κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης να είναι 

σύμφωνη με την κείμενη Νομοθεσία. 

Στο τεύχος Γ παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται 

στο αντικείμενο του έργου. 

 

Ηράκλειο 5/8/2019 

Συντάχθηκε 

 

 

Ιωάννα Γιακουμάκη 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού  
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ΤΕΥΧΟΣ Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις για τον 

υπό προμήθεια ή/και ανακατασκευή εξοπλισμό. Επίσης σε ιδιαίτερη παράγραφο και για 

κάθε είδος ομοειδούς εξοπλισμού αναφέρονται τα στοιχεία που θα πρέπει υποχρεωτικά να 

συμπεριλάβει ο κάθε διαγωνιζόμενος στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς.  

Ο εξοπλισμός στο σύνολό του θα είναι τελείως καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης 

κατασκευής (όχι πέραν του εξαμήνου).  

Σε όποιο σημείο της παρούσας αναφέρεται η λέξη "περίπου", γίνεται δεκτή αρνητική 

απόκλιση μέχρι και 5%, καθώς βέβαια και οποιαδήποτε θετική απόκλιση. 

Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας αναφέρονται οι φράσεις “κατ’ ελάχιστον ή 

τουλάχιστον ή απαραίτητα ή υποχρεωτικά ή μέγιστο ή κατά μέγιστο” οποιαδήποτε 

αρνητική απόκλιση δεν γίνεται αποδεκτή και ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη συνέχεια 

του διαγωνισμού. 

Για την χωροθέτηση της νέας εγκατάστασης θα πρέπει να εξυγιανθεί η περιοχή επέμβασης 

(περιλαμβάνει καθαρισμό φυτικής γης σε βάθος τουλάχιστον 30cm, συμπιεσμένη στρώση 

3Α πάχους τουλάχιστον 10cm) και να κατασκευαστεί δάπεδο έδρασης από σκυρόδεμα 

C20/25, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, πάχους τουλάχιστον 25cm και θα τοποθετηθεί 

διπλή σχάρα Β500C Φ10/20 πάνω κάτω. 

2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2.1 Μεταφορική ταινία μεταφοράς ρεύματος μετάλλων BC.1 

 Bασικά κατασκευαστικά στοιχεία 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή βρίσκει εφαρμογή στην ταινία ΒC.1, δηλαδή στην ταινία 

μεταφοράς του ρεύματος μετάλλων στη νέα καμπίνα διαλογής. 

Βασικά κατασκευαστικά στοιχεία: 

• Μήκος ταινίας:  Min 8.000mm 

• Πλάτος:   Min 800mm 

• Κλίση:   Max 180 

• Ταχύτητα:  Max 1,2 m/sec 

Στις επόμενες παραγράφους δίνονται τα γενικότερα βασικά χαρακτηριστικά της/των 

ταινίας/ών και τα οποία πρέπει επίσης να πληρούνται από τους διαγωνιζόμενους. 
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 Γενικά 

Η χάραξη - όδευση των μεταφορικών ταινιών θα πρέπει να γίνει με γνώμονα: 

- την ασφάλεια του προσωπικού, 

- την εύκολη πρόσβαση για έλεγχο και συντήρηση, 

- την απρόσκοπτη λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης, 

- το χαμηλό λειτουργικό κόστος, 

- το χαμηλό κόστος συντήρησης, 

- το χαμηλό επίπεδο θορύβου, 

- την αποφυγή δημιουργίας σκόνης, 

- την αυτόματη λειτουργία της νέας γραμμής. 

Οι κεκλιμένοι μεταφορικοί ταινιόδρομοι θα διαθέτουν κινητήρες με φρένο τύπου καστάνιας 

αντεπιστροφής. Οι ταινιόδρομοι θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την τεχνική πρόταση κάθε 

διαγωνιζόμενου. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 Τυποποίηση 
Το πλαίσιο των μεταφορικών ταινιών θα είναι από St37-2 ή ανώτερο, πάχους τουλάχιστον 5mm. Σε 

περιπτώσεις που ο φορέας της ταινίας αποτελείται από δύο ή περισσότερα τμήματα, η ένωση τους 

θα πρέπει να μην επιτυγχάνεται με συγκόλληση.  Οι μεταφορικές ταινίες θα είναι σχεδιασμένες με 

τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης απομόνωση των υλικών πάνω στον ιμάντα και η 

αποτροπή διασκορπισμού τους κάτω ή εκτός από αυτόν.  

Οι μεταφορικές ταινίες θα πρέπει να διαθέτουν, όπου είναι τεχνικά εφικτό και σε όσο μήκος 

απαιτείται, ειδικά σε εκτός κτιρίου όδευση, υποχρεωτικά κατάλληλα μεταλλικά καλύμματα στο άνω 

μέρος τους για την αποφυγή απελευθέρωσης σκόνης κατά την διακίνηση και την πτώση των υλικών. 

Επίσης, προστατευτικά καλύμματα θα τοποθετηθούν στα τύμπανα ουράς.  

Τέλος, όλες οι μεταφορικές ταινίες  για λόγους ασφαλείας θα φέρουν σχοινοδιακόπτη σε κάθε τους 

πλευρά και ελεγκτή στροφών στο τύμπανο κίνησης.  

 Ιμάντας 
Ο τύπος του ιμάντα θα είναι ΕΡ400/3 4+2. Ο τύπος ΕΡ400/3 δηλώνει την αντοχή σε εφελκυσμό (400 

kp/cm2) και επελέγη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ανθεκτικότητα.  

Ο ιμάντας θα φέρει άνω στρώση με πάχος τουλάχιστον 4mm και κάτω στρώση με πάχος 

τουλάχιστον 2mm. Το ελαστικό της στρώσης θα είναι ποιότητας G κατά DIN 22102 και θα 

παρουσιάζει αντοχή σε έλαια και σε λίπη. Η επιλογή της συγκεκριμένης ποιότητας ελαστικού έγινε 

με βάση το γεγονός ότι πρόκειται για μεταφορά ρευμάτων που προέρχονται από επεξεργασία 

σύμμικτων απορριμμάτων. Η σκληρότητα του ελαστικού της στρώσης θα είναι 60 Shore 

τουλάχιστον. Ο ιμάντας θα είναι κατάλληλος για την διακίνηση των υλικών της μονάδας και ο 

έλεγχος τους θα γίνεται βάσει του DIN22102. 

 Ράουλα 
Η διάταξη των ράουλων  κίνησης θα έχει σκαφοειδή μορφή ενώ αυτή των ράουλων  επιστροφής θα 

είναι επίπεδη. Η απόσταση ανάμεσα στους σταθμούς ράουλων  κίνησης θα είναι κατά μέγιστο 1 m, 
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εκτός από τα σημεία πτώσης υλικού όπου θα είναι 0,5 m. Η απόσταση ανάμεσα στους σταθμούς 

ράουλων  επιστροφής θα είναι κατά μέγιστο 2 m. Τα ράουλα θα είναι βαρέως τύπου (ΒΤ) και 

μονίμου λιπάνσεως (αυτολίπαντα). Η διάρκεια ζωής τους θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 30.000 ώρες. 

Τα υλικά κατασκευής των ράουλων  θα είναι χάλυβας St 37.2 και χάλυβας ποιότητας St 42 για τον 

άξονα τους. 

Εσωτερικά των ρουλεμάν θα τοποθετείται πλαστική ροδέλα για να εμποδίζει τη διαφυγή του γράσου 

προς τα μέσα και τυχόν μικροσωματίδια της σωλήνας να εισέλθουν στα ρουλεμάν. 

Εξωτερικά των ρουλεμάν θα τοποθετούνται στεγανοποιητικοί λαβύρινθοι από ειδική συνθετική ύλη 

που επαναλιπαίνουν τα ρουλεμάν και τα προστατεύουν. 

Το καπάκι και το μεταλλικό με πλαστικό εμποδίζουν την είσοδο ξένων σωμάτων και προσφέρει 

διπλή στεγανοποίηση στα ρουλεμάν στηριζόμενο στη φυγόκεντρο δύναμη. 

Οι μεταφορικές ταινίες τόσο στο μπροστινό τους μέρος όσο και στην ουρά θα πρέπει να διαθέτουν 

ράουλα οδήγησης ώστε να επιτυγχάνεται ευκολότερα το κεντράρισμα του ιμάντα στα τύμπανα. 

 Άνω Ράουλα 
Ο κάθε σταθμός ράουλων  θα πρέπει να έχει 3 ράουλα και η κλίση τους στους σταθμούς θα πρέπει 

να είναι κατά μέγιστο 30ο. Πλησίον των ελευθέρων και κινητήριων τυμπάνων η κλίση των ράουλων  

ανά σταθμό θα αυξάνεται κλιμακωτά. 

Επίσης, τα ράουλα θα είναι βαρέως βιομηχανικού τύπου, διαμέτρου 60 mm τουλάχιστον. 

 Ράουλα πτώσης 
Κάτω από τα σημεία εκείνα του ιμάντα στα οποία πέφτει βαρύ υλικό, τοποθετούνται ράουλα 

πτώσης σε πυκνή διάταξη για την προστασία του ιμάντα από κρούσεις. Έτσι στα σημεία εκείνα όπου 

απαιτείται, οι μεταφορικές ταινίες φέρουν σταθμούς ράουλων  πτώσης με ελαστικούς δακτυλίους 

ανά 0,5 m.  Οι ελαστικοί αυτοί δακτύλιοι θα έχουν κατάλληλη διάμετρο και θα είναι ανθεκτικοί σε 

έλαια και σε λίπη.  

 Ράουλα επιστροφής 
Ο κάτω κλάδος του ιμάντα θα κυλάει επάνω σε ράουλα επιστροφής διαμέτρου τουλάχιστον 60 mm 

με ελαστικούς δακτυλίους, οι οποίοι αφ' ενός μεν θα εξασφαλίζουν τον καθαρισμό των ελαστικών 

ιμάντων αφ' ετέρου θα εμποδίζουν την περιτύλιξη κλωστών σχοινιών κ.λπ., γύρω από τα ράουλα. 

Oι ελαστικοί αυτοί δακτύλιοι θα έχουν διάμετρο τουλάχιστον 89 mm και θα είναι ανθεκτικοί σε 

έλαια και σε λίπη. Η βάση των ράουλων  επιστροφής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τέτοιο 

τρόπο ώστε να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του ιμάντα. 

 Τύμπανα 
Τα τύμπανα θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα St-37 ή ανώτερο και θα έχουν διάμετρο 

τουλάχιστον 270 mm ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα του ελαστικού ιμάντα λόγω κάμψης 

ακόμη και μετά από λειτουργία ετών. Η κατασκευή τους θα είναι τέτοια ώστε να αποτρέπεται η 

έκκεντρη μετακίνηση του ιμάντα. Θα είναι στατικά ζυγοσταθμισμένα και υπολογίζονται για 50.000 

ώρες διάρκεια ζωής. Το υλικό κατασκευής τους θα είναι από χάλυβα ποιότητας St 37.2.  

Στο τύμπανο κίνησης θα υπάρχει ελαστική επένδυση, κατά προτίμηση τύπου διαμάντι, με ελάχιστο 

πάχος ελαστικού 10mm. 
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Οι άξονες θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής σε στρέψη, διαμέτρου τουλάχιστον 60 mm και η 

σύνδεση τους με τα τύμπανα θα πρέπει να διασφαλίζει την εύκολη αντικατάσταση και συντήρηση 

τους. 

 Έδρανα τυμπάνων και ρουλεμάν 
Στα τύμπανα κίνησης και επιστροφής τοποθετούνται ρουλεμάν και έδρανα. Για την αποφυγή 

διείσδυσης σκόνης και κατ' επέκταση φθοράς των ρουλεμάν θα επιλεγεί κατάλληλος τύπος 

στεγάνωσης των εδράνων. Επίσης θα διαθέτουν γρασαδόρο για να καθίσταται άμεση και εύκολη η 

λίπανση τους. 

Τα ρουλεμάν και τα έδρανα προτιμάται να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αγοράς τους από την εγχώρια αγορά.  

 Σύστημα τάνυσης ιμάντα 
Σαν σύστημα τάνυσης του ιμάντα προτιμάται το σύστημα τάνυσης του τυμπάνου ουράς με κοχλίες 

για την πλειονότητα των ταινιών.  

 Ξύστρες 
Στο τύμπανο κίνησης της ταινίας τοποθετείται ξύστρα κατάλληλης μορφής προκειμένου να 

καθαρίζεται το εξωτερικό μέρος του ιμάντα από τυχόν υπολείμματα υλικού. Ο καθαρισμός θα 

γίνεται με ρύθμιση της πίεσης στον ιμάντα μέσω ελατηρίου ενώ η λεπίδα απόξεσης θα είναι από 

κατάλληλο υλικό για να μην φθείρετε ο ιμάντας.  

Πριν από το τύμπανο ουράς και στο εσωτερικό μέρος του κάτω κλάδου του ιμάντα θα τοποθετείται 

εσωτερική ξύστρα η οποία αφ' ενός μεν θα καθαρίζει το εσωτερικό μέρος του ιμάντα από 

ακαθαρσίες αφ' ετέρου δεν θα επιτρέπει σε διάφορους κόκκους υλικού να παρεμβληθούν μεταξύ 

ιμάντα και πίσω τυμπάνου (τάνυσης) και να τραυματίσουν τον ιμάντα.  

Όλοι οι τύποι ξυστρών θα είναι συναρμολογημένοι επάνω σε άξονα στο άκρο του οποίου ευρίσκεται 

βραχίονας τάνυσης και πείρος στήριξης. 

Τόσο το ύψος όσο και η γωνία επαφής της ξύστρας με τον ιμάντα θα είναι ρυθμιζόμενα καθώς 

επίσης και η δύναμη πίεσης της ξύστρας επί του ιμάντα.   

 Βαφή  
Η αντιδιαβρωτική προστασία  των μεταλλικών στοιχειών των μεταφορικών ταινιών  θα 

επιτυγχάνεται με αμμοβολή SA 2 ½ και εποξειδική βαφή 120μm TDF κατ’ ελάχιστο. 

 Ηλεκτρομειωτήρες 
Η κίνηση θα δίνεται στο τύμπανο κίνησης από κατάλληλα διαστασιολογημένο ηλεκτρομειωτήρα. Οι 

κινητήρες είναι προτιμητέο να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσης αγοράς ανταλλακτικών στην εγχώρια αγορά.  

Ο τρόπος έδρασης του κινητήρα θα εξασφαλίζει την απόλυτη ευθυγραμμία με τον άξονα του 

τυμπάνου, ενώ θα έχει τα κάτωθι γενικά χαρακτηριστικά: 

Συχνότητα λειτουργίας  : 50 Hz  

Τάση λειτουργίας   : 400 V   

Κλάση μόνωσης   : F 
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Κλάση απόδοσης  : Τουλάχιστον IE3 

Προστασία    : ΙΡ 55 

Service factor μειωτήρα : ≥1.6 

 Τεκμηρίωση 

Κατά την υποβολή προσφοράς για τις μεταφορικές ταινίες θα πρέπει να υποβληθούν, επί ποινή 

αποκλεισμού: 

- Τεχνική περιγραφή της μεταφορικής ταινίας με αναφορά στα επιμέρους κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες.  

- Μηχανολογικό σχέδιο ταινιοδρόμου (κάτοψη, όψεις και τομές) με ακριβείς διαστάσεις για να 

εξακριβωθεί η ορθότητα της προσφερόμενης γενικής διάταξης του εξοπλισμού. 

- Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή μεταφορικών ταινιών 

- Φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή του ελαστικού ιμάντα 

- Δήλωση του κατασκευαστή του ελαστικού ιμάντα που να πιστοποιεί ότι παράγεται κατά DIN 

22102. 

- Τα πιστοποιητικά ISO-9001, ISO-14001 και OHSAS-18001 του κατασκευαστικού οίκου των 

ταινιοδρόμων, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης του 

διαγωνισμού. 

Οι διάφορες ταινίες κατά την παράδοσή θα συνοδεύονται από: 

- Εγχειρίδιο Χρήσης στην Ελληνική, 

- Εγχειρίδιο Συντηρήσεως στην Ελληνική 

- Εγχειρίδιο Λίστας ανταλλακτικών στην Ελληνική. 

 Κανονισμοί - Πρότυπα - Σημάνσεις - Ασφάλεια 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European 

Norms), να φέρει το σήμα CE καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση 

συμμόρφωσης CE) σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της 

απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για 

τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία 

των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως 

ισχύει σήμερα). 

 Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών στο χειρισμό και τη συντήρηση των 

μηχανημάτων, θα γίνει επαρκώς με ευθύνη του Αναδόχου, κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία. 
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 Χρόνος εγγύησης – Τεχνική Υποστήριξη 

Κατά την υποβολή της τεχνικής πρότασης του Αναδόχου στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν, 

επί ποινή αποκλεισμού: 

- Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή του μηχανήματος όπου θα αναφέρει το χρόνο 

εγγυήσεως καλής λειτουργίας υπό κανονικές συνθήκες εργασίας, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 

δεν θα είναι μικρότερος από ένα (1) έτος ή 2.000 ώρες λειτουργίας. Η εγγύηση θα καλύπτει 

υποχρεωτικά κάθε αποκατάσταση βλάβης και ελαττωματικού ανταλλακτικού που δεν θα 

οφείλεται σε κακή χρήση και πλημμελή συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

- Βεβαίωση από τον κατασκευαστή ή προμηθευτή του μηχανήματος όπου θα αναφέρει το χρόνο 

κάλυψης με ανταλλακτικά, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από δέκα (10) 

έτη. 

2.2 Ταινία χειροδιαλογής ΒC.2 

 Βασικά κατασκευαστικά στοιχεία 

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή βρίσκει εφαρμογή στην ταινία ΒC.2, δηλαδή στην ταινία 

που διέρχεται από τη νέα καμπίνα διαλογής. 

Βασικά κατασκευαστικά στοιχεία: 

• Μήκος ταινίας:  Min 14.000mm 

• Πλάτος:   Min 800mm 

• Κλίση:   ο0 

• Ταχύτητα:  Η ταχύτητα της μεταφορικής ταινίας χειροδιαλογής  

   θα είναι υποχρεωτικά ρυθμιζόμενη με Inverter με  

επιτυγχανόμενη γραμμική ταχύτητα μεταξύ 0,1 - 0,5 m/sec. 

Στις επόμενες παραγράφους δίνονται τα γενικότερα βασικά χαρακτηριστικά της ταινίας και 

τα οποία πρέπει επίσης να πληρούνται από τους διαγωνιζόμενους. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Τυποποίηση 
Το πλαίσιο της μεταφορικής ταινίας θα είναι από St37-2 ή ανώτερο, πάχους τουλάχιστον 5 mm. Η 

μεταφορική ταινία θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 

απομόνωση των υλικών πάνω στον ιμάντα της και η αποτροπή διασκορπισμού υλικού κάτω ή εκτός 

από αυτόν. 
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Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να φέρει σχοινοδιακόπτη και emergency button σε κάθε της 

πλευρά. Το τύμπανο κίνησης θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα ελεγκτή στροφών. 

Η αντιδιαβρωτική προστασία  θα επιτυγχάνεται με αμμοβολή SA 2½, αστάρι και εποξειδική βαφή 

TDF 120μm κατ’ ελάχιστο. 

 Ιμάντας 
Ο ιμάντας της ταινίας θα ολισθαίνει πάνω σε λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 5mm. 

Ο τύπος του ιμάντα θα είναι ΕΡ400/3 3+0.  

Η συγκόλληση του ιμάντα θα γίνει εν θερμώ. 

Ο ιμάντας θα φέρει άνω στρώση με πάχος τουλάχιστον 3mm. Το ελαστικό της στρώσης θα είναι 

ποιότητας G κατά DIN 22102 και θα παρουσιάζει αντοχή σε έλαια και σε λίπη. Η σκληρότητα του 

ελαστικού της στρώσης θα είναι 60 Shore κατ’ ελάχιστον. Ο ιμάντας θα είναι κατάλληλος για την 

διακίνηση των υλικών της μονάδας και ο έλεγχος τους θα γίνεται βάσει του DIN22102.  

 Ράουλα επιστροφής 
Ο κάτω κλάδος του ιμάντα θα κυλάει επάνω σε ράουλα επιστροφής διαμέτρου τουλάχιστον 60 mm 

με ελαστικούς δακτυλίους, οι οποίοι αφ' ενός μεν θα εξασφαλίζουν τον καθαρισμό των ελαστικών 

ιμάντων αφ' ετέρου θα εμποδίζουν την περιτύλιξη κλωστών, σχοινιών κ.λπ., γύρω από τα ράουλα. 

Oι ελαστικοί αυτοί δακτύλιοι θα έχουν διάμετρο τουλάχιστον 89 mm και θα είναι ανθεκτικοί σε 

έλαια και σε λίπη. Η βάση των ράουλων επιστροφής θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τέτοιο 

τρόπο ώστε να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του ιμάντα. 

 Τύμπανα 
Τα τύμπανα θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα St-37 ή ανώτερο και θα έχουν διάμετρο 

τουλάχιστον 270 mm ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα του ελαστικού ιμάντα λόγω κάμψης 

ακόμη και μετά από λειτουργία ετών. Η κατασκευή τους θα είναι τέτοια ώστε να αποτρέπεται η 

έκκεντρη μετακίνηση του ιμάντα. Θα είναι στατικά ζυγοσταθμισμένα και υπολογίζονται για 50.000 

ώρες διάρκεια ζωής.  

Στο τύμπανο κίνησης θα υπάρχει ελαστική επένδυση, κατά προτίμηση τύπου διαμάντι, με ελάχιστο 

πάχος ελαστικού 10mm. 

Οι άξονες θα είναι από χάλυβα υψηλής αντοχής σε στρέψη, διαμέτρου τουλάχιστον 60 mm και η 

σύνδεση τους με τα τύμπανα θα πρέπει να διασφαλίζει την εύκολη αντικατάσταση και συντήρηση 

τους. 

 Έδρανα τυμπάνων και ρουλεμάν 
Στα τύμπανα κίνησης και επιστροφής τοποθετούνται ρουλεμάν και έδρανα. Για την αποφυγή 

διείσδυσης σκόνης και κατ' επέκταση φθοράς των ρουλεμάν θα επιλεγεί κατάλληλος τύπος 

στεγάνωσης των εδράνων. Επίσης θα διαθέτουν γρασαδόρο για να καθίσταται άμεση και εύκολη η 

λίπανση τους. 

Τα ρουλεμάν και τα έδρανα προτιμάται να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αγοράς τους από την εγχώρια αγορά.  

 Σύστημα τάνυσης ιμάντα 
Σαν σύστημα τάνυσης του ιμάντα προτιμάται το σύστημα τάνυσης του τυμπάνου ουράς με κοχλίες.  
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 Ξύστρες 
Στο τύμπανο κίνησης της ταινίας τοποθετείται ξύστρα κατάλληλης μορφής προκειμένου να 

καθαρίζεται το εξωτερικό μέρος του ιμάντα από τυχόν υπολείμματα υλικού. Ο καθαρισμός θα 

γίνεται με ρύθμιση της πίεσης στον ιμάντα μέσω ελατηρίου ενώ η λεπίδα απόξεσης θα είναι από 

κατάλληλο υλικό για να μην φθείρετε ο ιμάντας.  

Πριν από το τύμπανο ουράς και στο εσωτερικό μέρος του κάτω κλάδου του ιμάντα θα τοποθετείται 

εσωτερική ξύστρα η οποία αφ' ενός μεν θα καθαρίζει το εσωτερικό μέρος του ιμάντα από 

ακαθαρσίες αφ' ετέρου δεν θα επιτρέπει σε διάφορους κόκκους υλικού να παρεμβληθούν μεταξύ 

ιμάντα και πίσω τυμπάνου (τάνυσης) και να τραυματίσουν τον ιμάντα.  

Όλοι οι τύποι ξυστρών θα είναι συναρμολογημένοι επάνω σε άξονα στο άκρο του οποίου ευρίσκεται 

βραχίονας τάνυσης και πείρος στήριξης. 

Τόσο το ύψος όσο και η γωνία επαφής της ξύστρας με τον ιμάντα θα είναι ρυθμιζόμενα καθώς 

επίσης και η δύναμη πίεσης της ξύστρας επί του ιμάντα.   

 Ηλεκτρομειωτήρες 
Η κίνηση θα δίνεται στο τύμπανο κίνησης από κατάλληλα διαστασιολογημένο ηλεκτρομειωτήρα. Οι 

κινητήρες είναι προτιμητέο να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης και κατασκευής ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσης αγοράς ανταλλακτικών στην εγχώρια αγορά. 

Ο τρόπος έδρασης του θα εξασφαλίζει την απόλυτη ευθυγραμμία με τον άξονα του τυμπάνου, ενώ 

θα έχει τα κάτωθι γενικά χαρακτηριστικά: 

Συχνότητα λειτουργίας  : 50 Hz  

Τάση λειτουργίας   : 400 V   

Κλάση μόνωσης   : F 

Κλάση απόδοσης  : Τουλάχιστον IE3 

Προστασία    : ΙΡ 55 

Service factor μειωτήρα : ≥1.5 

 Τεκμηρίωση 

Κατά την υποβολή της τεχνικής πρότασης του Αναδόχου στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν 

για το συγκεκριμένο μηχάνημα, κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 

- Τεχνική περιγραφή της μεταφορικής ταινίας με αναφορά στα επιμέρους κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες.  

- Μηχανολογικό σχέδιο του ταινιοδρόμου (κάτοψη, όψεις και τομές) με ακριβείς διαστάσεις 

για να εξακριβωθεί η ορθότητα της προσφερόμενης διασύνδεσης του εξοπλισμού. 

- Τεχνικό φυλλάδιο - προσπέκτους κατασκευαστή μεταφορικών ταινιών 

- Φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή του ελαστικού ιμάντα 
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- Δήλωση του κατασκευαστή του ελαστικού ιμάντα που να πιστοποιεί ότι παράγεται κατά DIN 

22102. 

- Τα πιστοποιητικά ISO-9001, ISO-14001 και OHSAS-18001 του κατασκευαστικού οίκου του 

ταινιοδρόμου, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης του 

διαγωνισμού. 

Η ταινία χειροδιαλογής κατά την παράδοσή θα συνοδεύεται από: 

- Εγχειρίδιο Χρήσης στην Ελληνική, 

- Εγχειρίδιο Συντηρήσεως στην Ελληνική 

- Εγχειρίδιο Λίστας ανταλλακτικών στην Ελληνική. 

 Κανονισμοί - Πρότυπα - Σημάνσεις - Ασφάλεια 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European 

Norms), να φέρει το σήμα CE καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση 

συμμόρφωσης CE) σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της 

απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για 

τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία 

των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως 

ισχύει σήμερα). 

 Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών στο χειρισμό και τη συντήρηση των 

μηχανημάτων, θα γίνει επαρκώς με ευθύνη του Αναδόχου, κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία. 

 Χρόνος εγγύησης – Τεχνική Υποστήριξη 

Κατά την υποβολή της τεχνικής πρότασης του Αναδόχου στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν, 

επί ποινή αποκλεισμού: 

• Βεβαίωση από τον κατασκευαστή του ταινιοδρόμου όπου θα αναφέρει το χρόνο εγγυήσεως 

καλής λειτουργίας υπό κανονικές συνθήκες εργασίας, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν θα 

είναι μικρότερος από ένα (1) έτος ή 2.000 ώρες λειτουργίας. Η εγγύηση θα καλύπτει 

υποχρεωτικά κάθε αποκατάσταση βλάβης και ελαττωματικού ανταλλακτικού που δεν θα 

οφείλεται σε κακή χρήση και πλημμελή συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

• Βεβαίωση από τον κατασκευαστή του μηχανήματος όπου θα αναφέρει το χρόνο κάλυψης με 

ανταλλακτικά, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από δέκα (10) έτη. 

2.3 Καμπίνα χειροδιαλογής HC.1 
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H καμπίνα διαλογής και ανάκτησης ή απόρριψης υλικών θα χρησιμοποιηθεί για την διαλογή και 

αφαίρεση μη επιθυμητών υλικών από το εισερχόμενο ρεύμα αποβλήτων. Η καμπίνα θα είναι 

κατασκευασμένη από πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 50 mm κατ’ ελάχιστον, έχοντας εσωτερικά 

μεταλλικό σκελετό για την στήριξη των δομικών στοιχείων και των μηχανολογικών εξαρτημάτων.  

Κατά μήκος της καμπίνας θα περνάει ο ταινιόδρομος προδιαλογής, που θα μεταφέρει τα προς 

διαλογή υλικά.  

Η καμπίνα θα διαθέτει δύο αντικριστές θέσεις εργασίας για χειρωνακτική διαλογή υλικών καθώς και 

κατάλληλο χώρο για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος με χρήση ρομποτικών συστημάτων. Η 

καμπίνα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την ασφαλή 

είσοδο/έξοδο των 2 ρομποτικών, εντός και εκτός αυτής. 

Σε κάθε διαμήκη πλευρά της καμπίνας θα υπάρχουν παράθυρα έτσι ώστε να αυξάνεται το 

αίσθημα άνεσης στον χώρο εργασίας με την είσοδο του φυσικού φωτισμού. Θα διαθέτει δύο 

πόρτες για πρόσβαση και στις 2 διαμήκεις πλευρές του ταινιοδρόμου. 

Η καμπίνα θα εδράζεται σε ειδική κατασκευή στήριξης και η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα 

πραγματοποιείται με μεταλλικές σκάλες. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Βασικές απαιτήσεις διαστασιολόγησης 
Διαστάσεις καμπίνας (M x Π x Υ) σε mm : 7.500 x 5.000x 3.000 

Θέσεις προσωπικού χειροδιαλογής  : Δύο (2) – 1 σε κάθε πλευρά 

Αριθμός χοανών απόρριψης υλικών   : έξι (6) – 3 σε κάθε πλευρά 

 Τοιχώματα - οροφή καμπίνας διαλογής 
Η καμπίνα θα είναι κατασκευασμένη με μεταλλικούς φορείς, με διαμήκεις και εγκάρσιες ράβδους 

χάλυβα. Τα πλαϊνά τοιχώματα και η οροφή θα είναι κατασκευασμένα από πάνελ πολυουρεθάνης 

πάχους τουλάχιστον 50 mm για να παρέχεται κατάλληλη ηχομόνωση και θερμομόνωση. To πάνελ 

της οροφής θα πρέπει να έχει επικάλυψη λαμαρίνας (βαμμένης εργοστασιακά). Το δάπεδο θα 

πρέπει να έχει επίστρωση με κόντρα πλακέ και επικάλυψη με ρολό PVC.  

Τα πάνελ της καμπίνας αποτελούνται από δυο ελαφρά διαμορφωμένα, γαλβανισμένα και προ 

βαμμένα μεταλλικά ελάσματα και από μονωτικό δομικό πυρήνα σκληρού αφρού πολυουρεθάνης. 

Κουφώματα 

Η καμπίνα θα περιλαμβάνει δύο (2) θύρες εισόδου και τέσσερα (4) ανοιγόμενα παράθυρα 

αλουμινίου με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται φυσικός 

φωτισμός εντός της καμπίνας αλλά και η εύκολη πρόσβαση του προσωπικού στο χώρο 

χειροδιαλογής. 

 Παροχές 

Η καμπίνα θα διαθέτει ηλεκτρολογικό πίνακα για τις παροχές εντός αυτής (φωτισμός, 

κλιματισμός, πρίζες, κ.λπ.). 
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Θα πρέπει να φωτίζεται κατάλληλα με τουλάχιστον 4 φωτιστικά τεχνολογίας LED και να είναι 

εξοπλισμένη με τουλάχιστον δύο (2) πρίζες τύπου Σούκο.  

Εξωτερικά θα φέρει 2 κατάλληλα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED άνωθεν των θυρών 

πρόσβασης σε αυτή.  

Θα φέρει απαραίτητα σύστημα κλιματισμού με ψύξη – θέρμανση με χρήση κλιματιστικής 

μονάδας δυναμικότητας τουλάχιστον 18.000 Btu/h τεχνολογίας inverter.  

 Σύστημα προσαγωγής νωπού αέρα και απαγωγής βεβαρημένου αέρα 

Το σύστημα προσαγωγής και απαγωγής - καθαρισμού του αέρα της καμπίνας χειροδιαλογής 

θα αποτελείται από:  

1. Σύστημα προσαγωγής φρέσκου αέρα, δυναμικότητας 1000 m3/h. Το σύστημα θα 

αποτελείται από κατάλληλο δίκτυο αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα, 

κατάλληλο αριθμό στομίων εισαγωγής αέρα και κατάλληλο φυγοκεντρικό 

ανεμιστήρα. 

2. Σύστημα αναρρόφησης αέρα, δυναμικότητας 800 m3/h. Το σύστημα θα αποτελείται 

από κατάλληλο δίκτυο αεραγωγών από γαλβανισμένη λαμαρίνα, κατάλληλο αριθμό 

στομίων απαγωγής αέρα, κατάλληλο φυγοκεντρικό ανεμιστήρα και φίλτρο ενεργού 

άνθρακα κατακράτησης των οσμών. 

 Κάδοι συλλογής απορριπτόμενων υλικών 

Για την ορθή λειτουργία της νέας διάταξης θα γίνει προμήθεια 7 πλαστικών κάδων 

χωρητικότητας 1.100lt. Οι 6 κάδοι τοποθετούνται κάτω από τις χοάνες απόρριψης υλικών, 

ενώ υπάρχει και 1 εφεδρικός.  

 Τεκμηρίωση 

Κατά την υποβολή προσφοράς για την καμπίνα χειροδιαλογής θα πρέπει να υποβληθούν, 

κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 

- Τεχνική περιγραφή της καμπίνας χειροδιαλογής με αναφορά στα επιμέρους κατασκευαστικά 

χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες. 

- Σχέδια της καμπίνας (κάτοψη, όψεις και τομές) με ακριβείς διαστάσεις για να εξακριβωθεί η 

ορθότητα της προσφερόμενης γενικής διάταξης του εξοπλισμού. 

- Τα πιστοποιητικά ISO-9001, ISO-14001 και OHSAS-18001 του κατασκευαστικού οίκου, τα οποία 

θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού. 

 Κανονισμοί - Πρότυπα - Σημάνσεις - Ασφάλεια 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European 

Norms), να φέρει το σήμα CE καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση 

συμμόρφωσης CE) σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της 

απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για 
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τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία 

των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως 

ισχύει σήμερα). 

 Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών στο χειρισμό και τη συντήρηση των 

μηχανημάτων, θα γίνει επαρκώς με ευθύνη του Αναδόχου, κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία. 

 Χρόνος εγγύησης – Τεχνική Υποστήριξη 

Κατά την υποβολή της τεχνικής πρότασης του Αναδόχου στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβληθούν, 

επί ποινή αποκλεισμού: 

• Βεβαίωση από τον κατασκευαστή της καμπίνας, όπου θα αναφέρει το χρόνο εγγυήσεως καλής 

λειτουργίας υπό κανονικές συνθήκες εργασίας, για το σύνολο του ΠΜ και ΗΜ εξοπλισμού, ο 

οποίος σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από ένα (1) έτος. Η εγγύηση θα καλύπτει 

υποχρεωτικά κάθε αποκατάσταση βλάβης και ελαττωματικού υλικού / ανταλλακτικού που 

δεν θα οφείλεται σε κακή χρήση και πλημμελή συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

2.4 Μεταλλικές πασαρέλες μετεπεξεργασίας 

 Γενικά  

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια των απαραίτητων υλικών και η κατασκευή των 

απαραίτητων πασαρέλων και κλιμάκων που πρέπει να τοποθετηθούν στο χώρο της μετεπεξεργασίας 

στη ΜΠΑ Ηρακλείου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Για την πρόσβαση στο νέο και 

υφιστάμενο εξοπλισμό του χώρου της μετεπεξεργασίας της μονάδας βιοξήρανσης θα γίνει 

προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών πασαρέλων μετά των απαραίτητων μεταλλικών στοιχείων, 

κλιμάκων, δαπέδων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων. 

Η κατασκευή θα αποτελείται από τα κατάλληλα μεταλλικά στοιχεία, σύμφωνα με την πρόταση και 

διαστασιολόγηση του κάθε διαγωνιζόμενου. 

Η έκταση και θέση που θα εγκατασταθούν οι νέες μεταλλικές πασαρέλες αποτυπώνεται στο 

αντίστοιχο σχέδιο που συνοδεύει τα τεύχη του διαγωνισμού. 

Σε κάθε περίπτωση το πλάτος των πασαρέλων θα είναι κατ’ ελάχιστον 0,8μ. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις κατασκευής   

Οι πασαρέλες που θα κατασκευαστούν έχουν συνολική περίμετρο 46m περίπου. 

Η μεταλλική κατασκευή εκτείνεται σε 2 επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αποτελεί την πασαρέλα Νο1 που 

κινείται κατά μήκος της αμφίδρομης ταινίας τροφοδοσίας των πρεσών και αποτελεί μια κατασκευή 

σχήματος «Π».  
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Το 2ο επίπεδο αποτελεί την πασαρέλα Νο2 η οποία έχει τη μορφή σχήματος «Γ» και ουσιαστικά 

επιτρέπει την πρόσβαση στο μαγνητικό διαχωριστή της μετεπεξεργασίας.  Η επικοινωνία μεταξύ των 

2 επιπέδων θα επιτυγχάνεται με κατάλληλη κλίμακα.  

Η κάτοψη των 2 πασαρέλων αποτυπώνεται στο σκιαγραφημένο τμήμα στο αντίστοιχο σχέδιο των 

τευχών δημοπράτησης. 

Η κατασκευή θα αποτελείται από: 

• Γαλβανισμένες κοιλοδοκούς κατάλληλης διατομής  

• Γαλβανισμένη λαμαρίνα κριθαρωτή πάχους τουλάχιστον 3 mm,  

• Γαλβανισμένες μεταλλικές γωνιές κατάλληλης διατομής,  

• Γαλβανισμένες μεταλλικές λάμες κατάλληλης διατομής,  

• Γαλβανισμένο μεταλλικό σωλήνα για κατασκευή κιγκλιδωμάτων  

• Διάφορα υλικά τοποθέτησης και λοιπών εργασιών όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

περικόχλια, βύσματα, σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος, αστάρι γαλβανιζέ, κοκ 

Επίσης περιλαμβάνονται :  

• 1 σκάλα για πρόσβαση από το επίπεδο Νο1 στο επίπεδο Νο2  

• Τα απαιτούμενα μεταλλικά στηρίγματα από κοιλοδοκό κατάλληλης διατομής  

Όλη η κατασκευή θα είναι γαλβανισμένη για βελτιωμένη αντοχή στο περιβάλλον του χώρου.  

Στην προμήθεια και εγκατάσταση περιλαμβάνονται επίσης όλα τα μικροϋλικά, εξοπλισμός 

τοποθέτησης (ανυψωτικά, κοκ), προσωπικό και εργασίες προκειμένου να κατασκευαστούν οι νέες 

πασαρέλες, όπως θα τις προσφέρει ο ανάδοχος στην προσφορά του. 

 Τεκμηρίωση 

Κατά την υποβολή προσφοράς για τις νέες μεταλλικές κατασκευές επιθεώρησης και ελέγχου θα 

πρέπει στη φάση του διαγωνισμού να υποβληθούν, επί ποινή αποκλεισμού: 

- Τεχνική έκθεση που θα περιγράφονται οι απαιτούμενες εργασίες και υλικά που θα απαιτηθούν 

για την πλήρη κατασκευή των μεταλλικών πασαρέλων, δαπέδων, κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων, 

με αναφορά στα επιμέρους κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες.   

- Σχέδιο διαμόρφωσης του συνόλου της μεταλλικής κατασκευής μετά των κλιμάκων και 

προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με την απαραίτητη κάτοψη και το χαρακτηρισμό των διατομών 

των μεταλλικών στοιχείων που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος.  

Στο στάδιο της εφαρμογής και κατασκευής θα κατατεθούν οι απαιτούμενοι στατικοί 

υπολογισμοί και λεπτομέρειες κατασκευής (κατόψεις – τομές ). Σε κάθε περίπτωση η 

οποιαδήποτε επιβάρυνση προκύψει από την επίλυση της κατασκευής στο στάδιο της 

εφαρμογής θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 
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Ηράκλειο 5/8/2019 

Συντάχθηκε 

 

 

Ιωάννα Γιακουμάκη 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού  
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ΤΕΥΧΟΣ Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι τιμές του παρόντος αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης εργασίας. Θεωρούνται πλήρεις από 

κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις προμήθειες και υπηρεσίες στην περιοχή της εγκατάστασης και 

περιλαμβάνουν: 

• Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας και 

εγκατάστασης του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων 

τευχών όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη. 

• Κάθε γενική δαπάνη, μη κατονομαζόμενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της 

προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση σχετική με το 

είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως ή μη μηχανικών μέσων, δεν μπορεί να 

θεμελιωθεί. 

Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται: 

• Δαπάνες μεταφοράς στον τόπο χρήσεως, αποθηκεύσεως, φυλάξεως, επεξεργασίας, 

προσεγγίσεως, ενσωματώσεως, φθοράς και απομειώσεως, όλων των απαιτούμενων υλικών, με 

όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις διακινήσεις κλπ., μέχρι πλήρους ενσωματώσεως 

των. 

• Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ κλπ., δώρων εορτών, επιδόματος 

αδείας, αποζημιώσεων λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως ειδικευμένου και μη 

προσωπικού γραφείων, μηχανημάτων, συνεργείων κλπ., οι οποίες δαπάνες αφορούν την 

εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

• Οι δαπάνες συντήρησης των απαιτούμενων μηχανημάτων, μηχανικών σκευών, μέσων, 

οργάνων, εργαλείων και κάθε άλλου είδους ατομικών και ομαδικών εφοδίων προστασίας και 

ασφάλειας προσωπικού. 

• Οι εισφορές κάθε μορφής, καταβολές και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις αυτών των διαφόρων 

ασφαλιστικών Οργανισμών και άλλων ταμείων κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως επίσης 

και κάθε νόμιμη υποχρέωση ή επιβάρυνση που γενικά αφορά την εκτέλεση των κυρίων και 

βοηθητικών εργασιών, με σκοπό την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας που 

προβλέπεται στην τιμή μονάδας του τιμολογίου. 

• Οι δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 
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• Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περιθάλψεως για 

το εργαζόμενο προσωπικό που απασχολείται ως επί το πλείστο κάτω από δυσμενείς συνθήκες. 

• Η δαπάνη για τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας. 

• Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζημίωση έναντι ατυχημάτων του αναδόχου ή του 

προσωπικού ή επί περιουσίας τρίτων. 

• Λοιπές δαπάνες που πιθανόν προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης. 

• Οι δαπάνες για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών κατά την εκπόνηση της μελέτης 

εφαρμογής για την υλοποίηση της προσφερόμενης διάταξης και τη διασύνδεση με τα 

υφιστάμενα έργα. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

Άρθρο ΑΤ.1 «Μεταφορική ταινία παραλαβής από μαγνήτη (8.000χ800) mm - ΒC.1» 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η κατασκευή, προμήθεια και λειτουργική διασύνδεση του 

ταινιοδρόμου BC.1. με τις νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις. 

Περιλαμβάνεται:  

− Η κατασκευή και προμήθεια του ταινιοδρόμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών 

δημοπράτησης.  

− Η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης και η οποιαδήποτε διαμόρφωση ή κατασκευή απαιτηθεί 

για την ορθή τοποθέτηση του (μεταλλική κατασκευή στήριξης, βάσεις από σκυρόδεμα, 

εξυγίανση εδάφους, κοκ). 

− Η πλήρης λειτουργική διασύνδεση (ηλεκτρολογική, αυτοματισμός) και η ένταξή του – 

διασύνδεση με τον εξοπλισμό της μετεπεξεργασίας και του νέου εξοπλισμού. 

− Η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.  

− Οποιαδήποτε επιδιόρθωση απαιτηθεί σε φθορά ΗΜ εξοπλισμού ή δομικών στοιχείων που 

προκύψει κατά την μεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισμού. 

− Οποιοδήποτε άλλο μικροϋλικό απαιτηθεί για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση του εξοπλισμού 

ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης και την παρούσα 

− Οποιαδήποτε μελέτη απαιτηθεί για την κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργική διασύνδεση 

με το νέο και υφιστάμενο εξοπλισμό. 

− Οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη τοποθέτηση του εξοπλισμού ακόμα και αν δεν 

αναγράφεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης. 

Η τιμή μονάδας αφορά την παράδοση μίας πλήρως εγκατεστημένης και λειτουργικής ταινίας.  

Τιμή μονάδας (κατ’ αποκοπή): 

Ολογράφως:  Τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ 
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Αριθμητικώς: 36.000,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.2 «Μεταφορική ταινία χειροδιαλογής (14.000χ800) mm  - ΒC.2» 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η κατασκευή, προμήθεια και λειτουργική διασύνδεση του 

ταινιοδρόμου διαλογής BC.2.  

Περιλαμβάνεται:  

− Η κατασκευή και προμήθεια του ταινιοδρόμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών 

δημοπράτησης.  

− Η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης και η οποιαδήποτε διαμόρφωση ή κατασκευή απαιτηθεί 

για την ορθή τοποθέτηση του (μεταλλική  κατασκευή στήριξης, βάσεις από σκυρόδεμα, 

εξυγίανση εδάφους, κοκ). 

− Η πλήρης λειτουργική διασύνδεση (ηλεκτρολογική, αυτοματισμός) και η ένταξή του – 

διασύνδεση με τον νέο και υφιστάμενο εξοπλισμό. 

− Η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.  

− Οποιαδήποτε επιδιόρθωση απαιτηθεί σε φθορά ΗΜ εξοπλισμού ή δομικών στοιχείων που 

προκύψει κατά την μεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισμού. 

− Οποιοδήποτε άλλο μικροϋλικό απαιτηθεί για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση του εξοπλισμού 

ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης και την παρούσα. 

− Οποιαδήποτε μελέτη απαιτηθεί για την κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργική διασύνδεση 

με το νέο και υφιστάμενο εξοπλισμό. 

− Οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη τοποθέτηση του εξοπλισμού ακόμα και αν δεν 

αναγράφεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης. 

Η τιμή μονάδας αφορά την παράδοση μίας πλήρως εγκατεστημένης και λειτουργικής μεταφορικής 

ταινίας.  

Τιμή μονάδας (κατ’ αποκοπή): 

Ολογράφως:  Τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 

Αριθμητικώς: 38.000,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.3 «Καμπίνα χειροδιαλογής (7,5M x 5Π x 3Y)m με πατάρι και σκάλες πρόσβασης - HC.1» 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η κατασκευή, προμήθεια και λειτουργική διασύνδεση της 

καμπίνας χειροδιαλογής HC.1.  

Περιλαμβάνεται:  

− Η κατασκευή και προμήθεια της καμπίνας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών 

δημοπράτησης.  

− Η μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης και η οποιαδήποτε διαμόρφωση ή κατασκευή απαιτηθεί 

για την ορθή τοποθέτηση του (μεταλλική κατασκευή στήριξης, κλίμακες και πατάρι, 

προστατευτικά κιγκλιδώματα, βάσεις από σκυρόδεμα, εξυγίανση εδάφους, κοκ). 
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− Η πλήρης λειτουργική διασύνδεση (ηλεκτρολογική, αυτοματισμός, υδραυλική) και η ένταξή της 

– διασύνδεση με τον νέο και υφιστάμενο εξοπλισμό. 

− Η παροχή νερού για την πλύση του χώρου εντός και περιμετρικά της καμπίνας καθώς και τα 

απαραίτητα έργα και εξοπλισμός για τη σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης της 

ΜΠΑ. 

− Η προμήθεια 7 πλαστικών κάδων χωρητικότητας 1.100lt 

− Η θέση σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.  

− Οποιαδήποτε επιδιόρθωση απαιτηθεί σε φθορά ΗΜ εξοπλισμού ή δομικών στοιχείων που 

προκύψει κατά την μεταφορά και τοποθέτηση του εξοπλισμού. 

− Οποιοδήποτε άλλο μικροϋλικό απαιτηθεί για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση του εξοπλισμού 

ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης και την παρούσα. Ενδεικτικά: 

φωτισμός ασφαλείας, φορητοί πυροσβεστήρες, κοκ, έτσι ώστε να είναι η κατασκευή σύμφωνη 

με την κείμενη Νομοθεσία. 

− Οποιαδήποτε μελέτη απαιτηθεί για την κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργική διασύνδεση 

με το νέο και υφιστάμενο εξοπλισμό. 

− Οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη τοποθέτηση του εξοπλισμού ακόμα και αν δεν 

αναγράφεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης. 

Η τιμή μονάδας αφορά την παράδοση μίας πλήρως εγκατεστημένης και λειτουργικής καμπίνας 

διαλογής, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Τιμή μονάδας (κατ’ αποκοπή): 

Ολογράφως:  Πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ 

Αριθμητικώς: 59.000,00 € 

 

Άρθρο ΑΤ.4 «Πασαρέλες και λοιπές μεταλλικές κατασκευές στο χώρο μετεπεξεργασίας» 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και η κατασκευή των 

νέων μεταλλικών πασαρέλων επιθεώρησης του εξοπλισμού στο χώρο μετεπεξεργασίας.  

Περιλαμβάνεται:  

− Η προμήθεια όλων των απαιτούμενων μεταλλικών στοιχείων, σύμφωνα με τη στατική μελέτη 

και μελέτη εφαρμογής που θα υποβάλει ο ανάδοχος προς έγκριση.  

− Η μεταφορά των υλικών στο χώρο εγκατάστασης και η οποιαδήποτε διαμόρφωση ή κατασκευή 

απαιτηθεί για την ορθή τοποθέτηση του. 

− Οποιαδήποτε επιδιόρθωση απαιτηθεί σε φθορά ΗΜ εξοπλισμού ή δομικών στοιχείων που 

προκύψει κατά την μεταφορά και τοποθέτηση των πασαρέλων. 

− Οποιοδήποτε άλλο μικροϋλικό απαιτηθεί για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση ακόμα και αν 

δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης και την παρούσα. 

− Οποιαδήποτε μελέτη απαιτηθεί για την κατασκευή και τοποθέτηση. 

− Οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την έντεχνη κατασκευή των πασαρέλων ακόμα και αν δεν 
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αναγράφεται ρητά στα τεύχη δημοπράτησης ή στην προσφορά του αναδόχου. 

Η τιμή μονάδας αφορά την τοποθέτηση του συνόλου της μεταλλικής κατασκευής επιθεώρησης του 

εξοπλισμού. 

Τιμή μονάδας (κατ’ αποκοπή): 

Ολογράφως:  Είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 

Αριθμητικώς: 28.290,32 € 

 

Ηράκλειο 5/8/2019 

  

Συντάχθηκε 

 

 

Ιωάννα Γιακουμάκη 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού  

  



Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο προϋπολογισμός είναι ο εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΤΕΜ 
ΚΟΣΤΟΣ / 

Μ.Μ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Μεταφορική ταινία παραλαβής 

από μαγνήτη (8.000χ800) mm - 

ΒC.1 

Τεμ. 1 36.000,00 €  36.000,00 €  

2 
Μεταφορική ταινία χειροδιαλογής 

(14.000χ800) mm - ΒC.2 
Τεμ. 1 38.000,00 €  38.000,00 €  

3 

Καμπίνα χειροδιαλογής (7,5M x 

5Π x 3Y)m με πατάρι και σκάλες 

πρόσβασης - HC.1 

Τεμ. 1 59.000,00 €  59.000,00 €  

4 

Πασαρέλες και λοιπές μεταλλικές 

κατασκευές στο χώρο 

μετεπεξεργασίας  

Τεμ. 1 28.290,32 €  28.290,32 €  

ΣΥΝΟΛΟ 161.290,32 €  

Φ.Π.Α. (24%)  38.709,68 €  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 200.000,00 €  
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Συντάχθηκε 

 

 

Ιωάννα Γιακουμάκη 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

Α’ Βαθμού 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

 

 

Ο Διευθυντής ΤΥ ΕΣΔΑΚ 

Νίκος Στυλιανίδης 

ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός 

Α’ Βαθμού  
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