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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΟΨΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 19.05.2017: «Λειτουργία κινητής μονάδος επεξεργασίας 
ΑΣΑ», Αρ. Πρωτ. Περιλ. Διακήρυξης: 16248/13.04.2017 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣH 

 
Κυρίες/Κύριοι, 
Σχετικά με τον παραπάνω αναφερόμενο διαγωνισμό, παρακαλούμε όπως ληφθούν υπόψη τα παρακάτω, 
προκειμένου να δοθεί σχετική διευκρίνηση από την Υπηρεσία σας: 
 
Στις σελ. 48-49 της διακήρυξης, «6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», όπου αποτυπόνωνται οι τεχνικές προδιαγραφές του Συστήματος Τεμαχισμού-
Διάνοιξης σακών, αναφέρετε: «Η πραγματική ποσότητα επεξεργασίας μικτού τύπου απορριμμάτων που 
θα επιτυγχάνει πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 15 t/h». 
 
Από την εμπειρία μας στην εκτέλεση του έργου, με την χρήση Συστήματος Τεμαχισμού-Διάνοιξης σακών 
μικρού μοντέλου κατασκευής της Γερμανικής εταιρείας HAMMEL, ονομαστικής απόδοσης έως 20t/h για 
μικτού τύπου απορρίμματα σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή του, αυτός δεν 
ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του έργου, γιατί η πραγματική ποσότητα μικτού τύπου απορριμμάτων 
που μπορούσε να επεξεργαστεί ήταν πολύ μικρότερη της αναφερόμενης στα τεχνικά φυλλάδια, με 
αποτέλεσμα η Υπηρεσία σας να μας ζητήσει την αντικατάσταση αυτού με άλλον μεγαλύτερης απόδοσης.  
 
Πράγματι, η εταιρεία μας προχώρησε σε αλλαγή και χρησιμοποίησε μεγαλύτερο μηχάνημα τεμαχισμού-
διάνοιξης σάκων, αρχικά το μοντέλο HAMMEL VB750 ονομαστικής απόδοσης επεξεργασίας για μικτού 
τύπου απορρίμματα 50t/h (βάση τεχνικού φυλλαδίου) και μετέπειτα τον τεμαχιστή Doppstadt DW3080 
μεγαλύτερης ονομαστικής απόδοσης (επίσης βάση τεχνικού φυλλαδίου), 60t/h μικτού τύπου 
απορριμμάτων. Έτσι, αφενός μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις εκτέλεσης της υπηρεσίας 
και αφετέρου εξασφαλίσαμε πραγματική ποσότητα τεμαχισμού-διάνοιξης σάκων (σε πραγματικές 
συνθήκες κατά την λειτουργία της μονάδος επεξεργασίας) για μικτού τύπου απορρρίμματα που έφθασε 
σε 20t/h για το μοντέλο HAMMEL VB750 και 25t/h για το μοντέλο Doppstadt DW3080.  
 
Βάση των παραπάνω, κατά την άποψή μας και για την σωστή εκτέλεση του έργου, τα μηχανήματα 
τεμαχισμού-διάνοιξης σακών που θα προσφερθούν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να  έχουν ονομαστική 
απόδοση κατ΄ ελάχιστον 50t/h για μικτού τύπου απορρίμματα, έτσι ώστε η πραγματική απόδοση των 
μηχανημάτων αυτών στην γραμμή επεξεργασίας, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας να ξεπερνάει 
την ελάχιστη ζητούμενη  στις προδιαγραφές των 15t/h (πραγματική απόδοση).  
 
Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία. 
 
Για την ECOWASTE - Αρβανιτάκης Χρήστος 
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