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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ενός τροχήλατου φορείου 

μεταφοράς νεκρών. Το φορείο να διαθέτει υδραυλικό μηχανισμό ανύψωσης της επιφάνειας 
του για λόγους ευκολίας στο προσωπικό του νεκροτομείου. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου του νεκροτομείου, της επιφάνειας μεταφοράς της 
σορού εντός και εκτός ψυγείου και του βάρους της σορού, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στις προδιαγραφές έτσι ώστε το φορείο να καταστεί λειτουργικό για όλους τους 

θαλάμους του ψυγείου των νεκρών. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Το φορείο να είναι κατασκευασμένο από χρωμονικελιούχο ανοξείδωτο χάλυβα AISI 

304. 

2. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο ,σύγχρονης τεχνολογίας, απλό στη χρήση του με 

πολλαπλές χρησιμότητες και μεγάλης αντοχής.  

3. Να είναι βαρέως τύπου, με ικανότητα μεταφοράς βάρους τουλάχιστον 200 κιλά. 

4. Η όλη κατασκευή του φορείου είναι στιβαρή και το φινίρισμά του άψογο. 

5. Να έχει  διαστάσεις μήκος 2150 mmΧ650 mm πλάτος, περίπου. 

6. Προτείνονται, χωρίς να είναι δεσμευτικό, τα εξής κατασκευαστικά στοιχεία του 

φορείου: 

6.1. Η βάση του φορείου είναι ισχυρής διατομής και είναι σε σχήμα διπλού ΗΤΑ. 

6.2. Οι αρθρώσεις του να είναι με κουζινέτα με τοίχωμα τουλάχιστον 2χιλ. 

6.3. Οι πίροι του φορείου να είναι τουλάχιστον Φ15mm. 

6.4. Η αυξομείωση κατά ύψος να γίνεται με χιαστή μπράτσα. 

7. Να φέρει τέσσερις τροχούς, περιστρεφόμενους, ενισχυμένους βαρέως τύπου, 

διαμέτρου Φ140, και διαθέτουν φρένο. 

8. Εξαιτίας του γεγονότος πως το ψυγείο νεκρών δεν είναι τοποθετημένο σε βάση παρά 

στο έδαφος, συνεπάγεται πως οι χαμηλότεροι θάλαμοι βρίσκονται κοντά στο έδαφος. 
Επομένως, το φορείο να αυξομειώνεται τουλάχιστον 300 mm από το έδαφος έως το 

μέγιστο ύψος των 1800mm το έδαφος, με μηχανισμό υδραυλικής - ελαιοδυναμικής 

αντλίας χειριζόμενης με χειρομοχλό.  

9. Να περιγραφεί ο τρόπος συντήρησης του μηχανισμού ρύθμισης ύψους. 

10. Η επιφάνεια του φορείου να είναι κατασκευασμένη με ράουλα στο πλάι λόγω 

της ιδιαίτερης κατασκευής της επιφάνειας μεταφοράς της σορού. Η επιφάνεια 

μεταφοράς της σορού να κυλίεται στα ράουλα του φορείου και εν συνεχεία του 
ψυγείου κατά την είσοδο ή την έξοδο της από το ψυγείο. Το παρακάτω σκαρίφημα 

αποτυπώνει τις διαστάσεις [cm]της επιφάνειας μεταφοράς της σορού. 

 

 

11. Να φέρει χειρολαβές για την μετακίνηση του φορείου σε κάθε πλευρά του. 



12. Το φορείο να έχει την κατάλληλη επεξεργασία ώστε να αντέχει στην 

οξείδωση έτσι ώστε να μπορεί να πλυθεί και να  απολυμανθεί. 

13. Να φέρει χειρολαβή για την μετακίνηση του φορείου . 

14. Όλες οι διαστάσεις που αναφέρονται παραπάνω είναι ενδεικτικές. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να επισκεφτεί τον χώρο του νεκροτομείου και να 

επιμετρήσει τις απαραίτητες διαστάσεις και να λάβει γνώση της επιφάνειας μεταφοράς 

της σορού, έτσι ώστε να το φορείο που θα παραδώσει να είναι λειτουργικό. 

15. Να γίνει επίδειξη λειτουργίας του στο προσωπικό του νεκροτομείου. 

16. Να υπάρχει εγγύηση για 2 χρόνια και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 (δέκα) 

χρόνια. Να κατατεθεί εγγράφως. 

17. Όλη η κατασκευή να διαθέτει συμμόρφωση CE. 

18. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
 

 

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη : €5000,00 (Πέντε Χιλιάδες Ευρώ) + Φ.Π.Α. 

 
 

 
 


