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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων 4000λιτ 

ενός ανισότροχου φορτωτή – εκσκαφέα και ενός μικρού σαρώθρου 1,5μ3 περίπου για τις ανάγκες της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου. Ο στόλος διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου δεν επαρκεί 

πλέον για την κάλυψη του συνόλου της επικράτειας του Δήμου. Πολλά από τα μηχανήματα λόγω 

παλαιότητας και συχνών αβαριών τίθενται εκτός λειτουργίας. Η επισκευή τους πολλές φορές είναι 

ασύμφορη τεχνικοοικονομικά οπότε κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παραπάνω μηχανημάτων. Με 

την απόκτηση των νέων μηχανημάτων οι εργασίες καθαρισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος θα 

πραγματοποιούνται με άριστο περιβαλλοντικά τρόπο ιδανικό για την προστασία της δημόσιας υγείας.   
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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ  

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4000 ΛΙΤ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το υπό προμήθεια αυτοκινούμενο πλυντήριο κάδων απορριμμάτων πρέπει να είναι (πλαίσιο και 

υπερκατασκευή) καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου κατασκευαστή 

με καλή φήμη στην Ελλάδα  και στο εξωτερικό. 

Πρέπει να είναι κατάλληλο για πλύση και απολύμανση κάδων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1100 lt, 

με σύστημα υψηλής πίεσης. 

 

2.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το πλαίσιο  πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο,  πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία 

μοντέλα της αντίστοιχης σειράς , με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, τελείως 

προωθημένης οδηγήσεως, μέγιστου μικτού φορτίου και ωφέλιμου φορτίου επί πλαισίου τουλάχιστον 12,0tn 

και 8,0 tn αντίστοιχα. 

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, υδρόψυκτος, με υπερπλήρωση 

και ενδιάμεση ψύξη, μέγιστης ροπής τουλάχιστον 850 Nm, η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει να 

υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήματος και να είναι με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 17 HP 

ανά τόνο μικτού φορτίου και κυβισμό τουλάχιστον 4.500cc. Πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές EURO 6. Ακόμα, πρέπει να έχει σύστημα απ' ευθείας εκχύσεως, με 

δυνατότητα εύκολης επισκευής και συντήρησης.  

Το βολάν οδηγήσεως πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και  να έχει απαραίτητα σύστημα 

οδηγήσεως υδραυλικό  (με υποβοήθηση). Το μεταξόνιο του πλαισίου για λόγους επίτευξης βέλτιστου 

κύκλου στροφής δεν θα υπερβαίνει τα 3.600mm. Το πλαίσιο θα είναι μικρών διαστάσεων μέγιστου πλάτους 

καμπίνας 2,20μ για την καλύτερη δυνατή ευελιξία του. 

Ο θαλαμίσκος του οδηγού, πρέπει να είναι εντελώς προωθημένης  οδηγήσεως, πρέπει να φέρει κάθισμα 

οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου και κάθισμα για δύο συνοδηγούς, ταμπλώ με τα συνήθη όργανα ελέγχου και 

φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, θερμική μόνωση με 

επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο  αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, 

δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο 

θαλαμίσκο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, σύστημα ψύξης αέρα(air-condition), πλαφονιέρα φωτισμού, 

ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου 

αυτοκινήτου. Το πλαίσιο  πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά επίσωτρα χωρίς αεροθαλάμους 

(tubeless).  

Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα  πρέπει να είναι  προς τα πάνω, με σωλήνα εξατμίσεως μονωμένη, 

τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και της κιβωτάμαξας και  να προεξέχει από αυτή. 

 

Το σύστημα μεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται : 

Από  κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μιας 

οπισθοπορείας, συγχρονισμένων. Από συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου, 

ανταποκρινόμενος απόλυτα προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου. Από διαφορικό και 

ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως 

απομιμήσεων, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή λειτουργία 

του οχήματος και κατάλληλα σε συνεργασία με το κιβώτιο ταχυτήτων για ανάβαση με πλήρες φορτίο σε 

κλίση δρόμου 15% και για ταχύτητα πορείας 80 χιλ./ώρα τουλάχιστον. Το όχημα να φέρει δεξαμενή 

καυσίμου χωρητικότητας τουλάχιστον 150 λίτρων. 

 

Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το αυτοκίνητο  

να είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρκ.λ.π. εξαρτήματα  πρέπει να 

είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του 

συστήματος πεδήσεως. Υποχρεωτικά θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS). Όλα τα 

εξαρτήματα του αυτοκινήτου  πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου. 



Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας, σε καμία περίπτωση 

δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση ακόμα και για φορτία μεγαλύτερα του 

μέγιστου επιτρεπόμενου κατά 20%. Διαφορετικά ο προμηθευτής πρέπει να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει 

το πλαίσιο ή μέρος αυτού με άλλο περισσότερο ενισχυμένης κατασκευής.   

           

3.ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστη και μονταρισμένη, επί του πλαισίου που 

περιγράφεται παραπάνω, και να έχει τις εξής δυνατότητες: 

 

- Αυτόματο πλύσιμο με υψηλή πίεση και ρομποτικό σύστημα με περιστρεφόμενη κεφαλή κάδων 

απορριμμάτων προδιαγραφών DIN, μεταλλικών ή πλαστικών, χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1.100 lt 

μέσα σε κλειστό στεγανό θάλαμο, με κρύο ή ζεστό νερό. 

- Αυτόματο ψεκασμό εσωτερικά του κάδου αμέσως μετά το πλύσιμο με υγρό απολυμαντικό 

ελεγχόμενης ροής.  

- Πλύση πεζοδρομίων, άλλων αντικειμένων ή οχημάτων με κρύο ή ζεστό νερό υπό πίεση, πότισμα 

λουλουδιών και δένδρων με φυσική ροή και μπάρα στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος. 

 Αναλυτικότερα περιγράφονται παρακάτω τα συγκροτήματα και συστήματα που πρέπει να έχει η 

υπερκατασκευή. 

 

α. Δεξαμενή καθαρού νερού 

 

Η δεξαμενή καθαρού νερού πρέπει να είναι μονομερής και χωροταξικά έτσι τοποθετημένη ώστε να μην 

υπάρχει κατά τη διάρκεια της πλύσης κάδων καμιά μετατόπιση του κέντρου βάρους του οχήματος. Πρέπει 

να είναι χωρητικότητας 4.000lt κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας ΙΝΟΧ 

AISI 304, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. με εσωτερικές ενισχύσεις και επαρκή αριθμό διαφραγμάτων για την 

αποφυγή της απότομης μετατόπισης του νερού προς κάθε κατεύθυνση και κατά συνέπεια του κέντρου 

βάρους του οχήματος. Να υποβληθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και πρωτότυπη βεβαίωση του 

κατασκευαστή σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 

Θα πρέπει να φέρει ανθρωποθυρίδες με αντιολισθητικό διάδρομο γύρω τους και προστατευτικά χείλη για 

την ασφάλεια των εργαζόμενων καθώς και τις απαραίτητες αναπνευστικές βαλβίδες και στόμια πλήρωσης 

και εκκένωσης. 

Πρέπει επίσης να διαθέτει δείκτη στάθμης νερού καθώς και ειδικό σύστημα ηχητικής προειδοποίησης στο 

θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού θα έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο ασφαλείας. 

Τέλος πρέπει να  διατίθεται ειδικό σύστημα το οποίο να θέτει εκτός λειτουργίας το συγκρότημα ψεκασμού 

νερού πλύσεως προς αποφυγήν καταστροφής του λόγω έλλειψης ύδατος πλύσεως. 

 

β. Δεξαμενή ακαθάρτου νερού 

 

Πρέπει να είναι της ίδιας χωρητικότητας με την δεξαμενή καθαρού νερού, κυλινδρικής διατομής, 

τοποθετημένη επι ποινή αποκλεισμού εντός της δεξαμενής καθαρού νερού, έτσι ώστε να μην υπάρχει κατά 

τη διάρκεια της πλύσης κάδων καμία μετατόπιση του κέντρου βάρους λόγω μεταφοράς νερού από την 

δεξαμενή καθαρού στην δεξαμενή ακαθάρτων, κατασκευασμένη επίσης από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα 

υψηλής ποιότητας ΙΝΟΧ AISI 304, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. Να υποβληθεί στον φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς και πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων 

χαλυβδοελασμάτων. Πρέπει να φέρει σύστημα αντεπιστροφής νερού, ανθρωποθυρίδα στο πάνω μέρος, 

αντιπαλινδρομικά διαφράγματα, και στόμιο ταχείας εκκένωσης της. 

Ο πυθμένας της δεξαμενής θα πρέπει να έχει μορφή κατάλληλη ώστε να μην κατακρατούνται κατά την 

εκκένωση της δεξαμενής στερεά κατάλοιπα. 

 

γ.Θάλαμος πλύσης κάδων 

 

Ο θάλαμος πλύσεως κάδων πρέπει να είναι κλειστός κατάλληλα διαμορφωμένος, για να δέχεται τον κάδο 

αυτόματα για πλύση στεγανή, που να αποκλείει την διαρροή νερού στο δρόμο. 

Πρέπει να έχει εσωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας ΙΝΟΧ ΑΙSI 304, 

πάχους τουλάχιστον 1 χιλ,  ώστε να διαθέτει επαρκή αντιοξειδωτική προστασία. Να υποβληθεί στον φάκελο 

της τεχνικής προσφοράς και πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά με την ποιότητα των 

χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων. 



Στο θάλαμο πρέπει να υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το αποτελεσματικό πλύσιμο των κάδων 

εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και για την άντληση και μεταφορά στην αντίστοιχη δεξαμενή των 

ακαθάρτων νερών. 

Επίσης πρέπει να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για το φιλτράρισμα των ακάθαρτων νερών ώστε μετά την 

αποστράγγιση όλα τα στερεά και ημίρρευστα  κατάλοιπα να συγκεντρώνονται σε ειδική λεκάνη 

αποστράγγισης που πρέπει να φέρει το όχημα για το σκοπό αυτό και η οποία θα είναι δυνατόν να εκκενωθεί  

κατά βούληση με χειρισμό με ποινή αποκλεισμού μέσα από την καμπίνα του οδηγού. 

 

δ.Σύστημα ανύψωσης κάδων 

 

Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει ενσωματωμένο στο πίσω μέρος του θαλάμου πλύσης, σύστημα 

ανύψωσης και καταβίβασης των κάδων. 

Το σύστημα επειδή έρχεται σε συνεχή επαφή με το νερό πλύσης πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 

κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για την μακροχρόνια προστασία του από την οξείδωση. 

Η όλη διαδικασία μεταφοράς και επαναφοράς του κάδου στο διαμέρισμα πλύσης πρέπει να γίνεται 

αυτόματα μέσω υδραυλικού συστήματος, βραχιόνων και κτένας που θα ενεργοποιούνται με χειριστήριο το 

οποίο πρέπει να βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου και χειρισμού των διαφόρων λειτουργιών της 

υπερκατασκευής, δίπλα στο θάλαμο πλύσης. 

Για την απρόσκοπτη παραλαβή των κάδων 660 lt  έως 1.100 lt, το ύψος παραλαβής των κάδων από το 

σύστημα των βραχιόνων θα πρέπει να ρυθμίζεται με ηλεκτρικό χειριστήριο το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται 

στον πίνακα ελέγχου. Η ταχύτητα περιστροφής του ανυψωτικού (άνοδος-κάθοδος) κάδων θα πρέπει 

υποχρεωτικά να ρυθμίζεται μέσω κατάλληλου συστήματος ελέγχου. 

Το σύστημα αυτό πρέπει να είναι κατάλληλο για κάδους τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 

120 lt μέχρι και 1.100 lt πλαστικούς ή μεταλλικούς. 

Το σύστημα ανύψωσης κάδων πρέπει υποχρεωτικά να στηρίζεται στα πλευρικά τοιχώματα του θαλάμου 

πλύσης αποκλειόμενων συστημάτων που είναι ενσωματωμένα στην πίσω πόρτα του θαλάμου πλύσης. 

 

ε.Σύστημα πλύσεως κάδων εσωτερικά 

 

Το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την πλύση εσωτερικά όλων των κάδων τυποποιημένων 

διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι 1.100 lt πλαστικών ή μεταλλικών. 

Πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου πλύσης των κάδων με χρονοδιακόπτη 

ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό ρύπανσης των κάδων. 

Το σύστημα πλύσης θα αποτελείται από κεφαλή πλύσης από ειδικό ανοξείδωτο κράμα. Επί ποινή 

αποκλεισμού η κεφαλή πρέπει μέσω ρομποτικού συστήματος να εισέρχεται εντός του κάδου ώστε να 

πλησιάζει τα τοιχώματα του κάδου για επίτευξη άριστης ποιότητας πλύσης. Η κεφαλή πρέπει να 

περιστρέφεται μέσω της πίεσης του νερού πλύσης, για εκτόξευση του νερού προς όλες τις κατευθύνσεις. Η 

κεφαλή πλύσης πρέπει να είναι κατασκευής γνωστού εξειδικευμένου κατασκευαστή αντίστοιχων ειδών 

αποκλειομένων ιδιοκατασκευών. Η προέλευση της και τα τεχνικά στοιχεία της θα υποβληθούν υποχρεωτικά 

στην τεχνική προσφορά. 

 

στ.Σύστημα πλύσης κάδων εξωτερικά 

 

Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει επίσης ειδικό εξοπλισμό για το εξωτερικό πλύσιμο των κάδων 

τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1.100 lt., μεταλλικών ή πλαστικών, δηλαδή 

τουλάχιστον έξι εκτοξευτήρες τοποθετημένους στα τοιχώματα του θαλάμου πλύσης σε μπάρες που 

κινούνται κατά την κατακόρυφη διεύθυνση του οχήματος. Δεν θα γίνουν δεκτά συστήματα πλύσης με 

σταθερούς εκτοξευτήρες. 

Το σύστημα πλύσης των κάδων εξωτερικά πρέπει να λειτουργεί αμέσως μετά το εσωτερικό πλύσιμο των 

κάδων. Όλη η διαδικασία πλυσίματος πρέπει να γίνεται αυτόματα μέσα στο θάλαμο πλύσης των κάδων με 

χρονοδιακόπτη.  

Δεν θα γίνουν δεκτά συστήματα στα οποία η εσωτερική και εξωτερική πλύση πραγματοποιούνται 

ταυτόχρονα. 

 

ζ.Απολύμανση κάδου 

 

Το σύστημα απολύμανσης κάδου πρέπει να είναι κατάλληλο για την απολύμανση όλων των κάδων 

τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι 1.100 lt και να ενεργοποιείται αυτόματα  με την 

λήξη του κύκλου πλυσίματος. 



Το σύστημα απολύμανσης πρέπει να λειτουργεί αυτόματα ψεκάζοντας υγρό μέσα στο εσωτερικό του κάδου, 

καλύπτοντας όλη την εσωτερική επιφάνεια. Πρέπει να υπάρχει ειδική δεξαμενή από ανθεκτικό μέταλλο για 

το απολυμαντικό υγρό καθώς επίσης και μηχανισμός ελέγχου ροής του. Όλο το σύστημα θα πρέπει να είναι 

ανθεκτικό σε προσβολή από τις χημικές ιδιότητες των συνήθων απολυμαντικών της αγοράς. 

Δεν θα γίνουν δεκτά συστήματα  όπου το απολυμαντικό υγρό αναμιγνύεται με το νερό πλύσης. 

 

η.Πίνακας ελέγχου και χειρισμού 

 

α) Η υπερκατασκευή θα πρέπει να φέρει σε ειδικό και προσιτό (από τους χειριστές της 

υπερκατασκευής) μέρος εκτός καμπίνας του οδηγού, πίνακα ελέγχου και χειρισμού όλων των λειτουργιών 

πλύσης.(Ανυψωτικό σύστημα-πλύση απολύμανση κάδων-αυτόματος κύκλος κλπ) 

β) Επίσης, στην καμπίνα οδήγησης θα υπάρχει δεύτερος πίνακας ελέγχου και χειρισμού των 

λειτουργιών του οχήματος. 

Τα υλικά των πινάκων πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και αντοχής σε βαριά και συνεχή χρήση. 

 

ι.Αντλίες 

 

Το όχημα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω  αντλίες: 

α) Αντλία υψηλής πίεσης. 

Πρέπει να είναι εμβολοφόρος, κατά προτίμηση κεραμικού τύπου, μέγιστης πίεσης τουλάχιστον 180 bar και 

μέγιστης παροχής νερού τουλάχιστον 45 lt/min ώστε να επιτυγχάνεται άριστη και ταχεία πλύση των κάδων. 

Για να εξασφαλισθεί μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας πρέπει υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένη πριν τον 

λέβητα θέρμανσης του νερού πλύσης και να είναι διακοπτόμενης λειτουργίας. 

Εκτός από την πλύση των κάδων μέσω της αντλίας αυτής θα τροφοδοτείται και το πιστόλι πλύσης υπό 

πίεση. 

β) Φυγοκεντρική αντλία μεγάλης παροχής για απαγωγή των ακαθάρτων νερών από τον θάλαμο πλύσης. Η 

αντλία αυτή θα πρέπει να φέρει κατάλληλο άξονα και τα πτερύγιά της πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι 

ώστε να μπορεί να απαγάγει και ποσότητα λάσπης που συσσωρεύεται στο θάλαμο πλύσης. 

Τα χαρακτηριστικά των αντλιών και το αντίστοιχο φυλλάδιο των κατασκευαστών  θα επισυνάπτονται στην 

τεχνική προσφορά . 

 

 

ια.Σύστημα θέρμανσης του νερού 

 

Θα αποτελείται από καυστήρα και λέβητα με δυνατότητα ταχείας θέρμανσης του νερού και πρέπει να έχει 

την δυνατότητα θέρμανσης του νερού τουλάχιστον 80º C. 

Ο λέβητας πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι κυλινδρικός, ταχείας θέρμανσης με σερπαντίνα και να 

διαθέτει μανδύα προθέρμανσης. Το νερό θα οδηγείται από τις δεξαμενές στο σύστημα προθέρμανσης και 

στη συνέχεια μέσω της αντλίας  θα διέρχεται από την σερπαντίνα υπό πίεση πριν καταλήξει στην κεφαλή 

πλύσης. Κατά την προθέρμανση θα επιτυγχάνεται θερμοκρασία 30-40º C, ενώ η τελικά επιταχυνόμενη 

θερμοκρασία πρέπει να είναι τουλάχιστον 80º C. 

Ο καυστήρας θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας διακοπτόμενης λειτουργίας με απαγωγή των καυσαερίων σε 

κάθε διακοπή της λειτουργίας του.  

Το σύστημα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας. Επίσης για λόγους ασφαλείας το 

ηλεκτρικό σύστημα του καυστήρα πρέπει υποχρεωτικά να είναι χαμηλής τάσης 24V, αποκλειομένων 

συστημάτων που χρησιμοποιούν τάση 220V ή μετατροπέα τάσης (inverter). 

 

ιβ.Κίνηση της υπερκατασκευής  

 

Η κίνηση όλων των συστημάτων της υπερκατασκευής θα γίνεται μέσω PTO (Power Take Off). 

 

 

ιγ.Σύστημα μάνικας νερού υπό πίεση 

 

Θα αποτελείται από έναν σωλήνα με πιστόλι, την αντίστοιχη εκτυλίκτρια και τα κατάλληλα ακροφύσια, 

ώστε να επιτυγχάνονται όλες οι απαιτούμενες πρόσθετες λειτουργίες του οχήματος τροφοδοτούμενο από την 

αντλία υψηλής πίεσης με κρύο ή ζεστό νερό. Το σύστημα θα διαθέτει ακροφύσια για τις διάφορες 

λειτουργίες (πλύσιμο πεζοδρομίων, οχημάτων κλπ). Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα 

μέσω του οποίου θα ρυθμίζεται η πίεση λειτουργίας του παραπάνω συστήματος ανεξάρτητα από την 

ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας πλύσεως των κάδων εντός του θαλάμου πλύσης. 



 

ιδ. Σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών  

 

Το όχημα θα διαθέτει στο πίσω μέρος του δυο σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών τα οποία υποχρεωτικά θα 

είναι εφοδιασμένα με  πλάγιο στηθαίο προστασίας ανακλινόμενου τύπου, πίσω  φώτα πορείας και φλάς και 

επί ποινή αποκλεισμού σύστημα παύσης της δυνατότητας οπισθοπορείας του οχήματος που θα 

ενεργοποιείται για λόγους ασφαλείας αυτόματα με την επιβίβαση των εργατών στα σκαλοπάτια . 

 

ιε.Γενικά στοιχεία 

 

 α)   Όλες οι διαδικασίες πλύσης κ.λπ. λειτουργιών θα πρέπει να γίνονται με άντληση νερού μόνο 

από την δεξαμενή καθαρού νερού και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η δεξαμενή ακαθάρτου νερού 

να μην τροφοδοτεί σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε παροχή. 

 β)   Το εν λόγω πλυντήριο (όχημα και υπερκατασκευή) πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένο, 

έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.  

 γ)Το πλυντήριο θα πρέπει να παραδοθεί με τον εξής πρόσθετο εξοπλισμό : 

1.    Σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής ύδατος και εκκένωσης της    

      δεξαμενής ακαθάρτων 

2.    Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές. 

3.    Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ. 

4.  Φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον κ.ο.κ. και γενικά όλο τον  

 πρόσθετο εξοπλισμό του οχήματος που προβλέπεται από  τον κ.ο.κ. 

5. Πλήρη εφεδρικό τροχό (μετά ελαστικού και αεροθαλάμου). 

6. Φως νυχτερινής εργασίας. 

7. Δύο περιστρεφόμενους φάρους. 

8. Κατάλογο ανταλλακτικών και  εγχειρίδιο λειτουργίας. 

 

Βαφη 

 

Όλα τα μεταλλικά μέρη της υπερκατασκευής πρέπει να είναι βαμμένα με χρώματα άριστης ποιότητας. 

Η εξωτερική βαφή του πλυντηρίου (πλαίσιο υπερκατασκευή) πρέπει να είναι χρώματος λευκού. Με δαπάνες 

και φροντίδα του ανάδοχου θα αναγραφεί στα δύο πλαϊνά της υπερκατασκευής επιγραφή καθ' υπόδειξη του 

Δήμου. 

 

ιη. Συστήματα ασφαλείας 

 

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προλήψεως ατυχημάτων και 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα ο κινητήρας του πλαισίου πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές  EURO 6 και η υπερκατασκευή να πληροί τους κανόνες για πρόληψη 

ατυχημάτων και προστασία των εργαζομένων (CE).  

Επίσης το όχημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη 

ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη 

καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή 

χρήση του από τους εργαζομένους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (με ποινή αποκλεισμού) 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4000 ΛΙΤ 

 

1) Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που 

δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον τρόπο που προτίθεται να 

αντιμετωπίζει τις ανάγκες service. Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί και θεωρημένη κατάσταση 

προσωπικού από την οποία θα προκύπτει η επάρκεια τεχνικού προσωπικού του διαγωνιζόμενου ήτοι 

τουλάχιστον πέντε (5) εξειδικευμένοι τεχνίτες και (2) ηλεκτρολόγοι / μηχανολόγοι μηχανικοί Α.Ε.Ι. καθώς 

και κινητό συνεργείο – όχημα ειδικά εξοπλισμένο για την επί τόπου τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια 

οχήματος για την αποκατάσταση των βλαβών, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλο το 24ωρο, σε 

οποιοδήποτε σημείο του Δήμου και οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας.  

2) Ο προμηθευτής επι ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση για την πώληση και την τεχνική 

υποστήριξη εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων κατά ISO 9001, ISO 14001 και OSHAS 18001 και στην 

τεχνική προσφορά θα επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά 

το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ της οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου ιδίου τύπου με το 

προσφερόμενο είδος από διεθνώς Διαπιστευμένο Φορέα. 

3) Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, και ο χρόνος παράδοσης, που  δεν μπορεί  να είναι μεγαλύτερος 

από 180 ημέρες. 

4)  Οι διαγωνιζόμενοι  επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία  να αναφέρονται οι 

οικονομικές, εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, 

χρηματοπιστωτική  δυνατότητα, κύκλοι εργασιών κλπ.). Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας τέσσερα (4) τουλάχιστον καινούργια οχήματα πλυντήρια κάδων. 

Να προσκομιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις πώλησης. 

5) Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα  περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των 

πλαισίων, υπερκατασκευών των προσφερόμενων οχημάτων, συνοδευόμενες από σχεδιαγράμματα ή σχέδια 

κλπ. από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων 

οχημάτων. 

6) Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης του κινητήρα του 

πλαισίου με τις προδιαγραφές  EURO 6  ή τις ισχύουσες την ημερομηνία του διαγωνισμού για τα 

καυσαέρια, τυχόν πιστοποιητικά ποιότητας της υπερκατασκευής και υπεύθυνη δήλωση πιστότητας CE του 

κατασκευαστή της υπερκατασκευής. 

7)  Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 του κατασκευαστή του πλαισίου για κατασκευή και πιστοποιητικό 

κατά ISO 9001 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής για κατασκευή. 

  



 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 ΟΜΑΔΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) 

1. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου Βαθμολογία Συντελεστης 

Βαρυτητας 

α. Σχέση ιπποδύναμης μικτού φορτίου  100-120 5 

β. Κιβώτιο ταχυτήτων 100-120 3 

γ. Σύστημα πέδησης-Αναρτήσεις 100-120 3 

δ. Ανέσεις καμπίνας οδήγησης 100-120 4 

ε. Σύστημα διεύθυνσης   100-120 4 

2. 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής   

α. Υλικά κατασκευής 100-120 5 

β. Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής 100-120 4 

γ. Αυτοματισμοί μηχανισμών πλύσης 100-120 6 

δ. Αντλία υψηλής πίεσης 100-120 5 

ε. Βραχίονας και κεφαλή πλύσης 100-120 6 

στ. Σύστημα θέρμανσης νερού 100-120 5 

           Βαθμολογία ομάδας Α  50 

 

 ΟΜΑΔΑ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) 

1. Χρόνος & τόπος παράδοσης 100-120 10 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας – Εκπαίδευση 100-120 20 

3. Τεχνική υποστήριξη, δωρεάν SΕRVICE  

εντός εγγύησης, χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά,  

τεχνική εξυπηρέτηση μέσω κινητών συνεργείων  

χρόνος μετάβασης στον τόπο εργασίας για την 

αποκατάσταση ζημιών 

100-120 20 

          Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας  50 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 

βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Κριτήρια με 

βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Η συνολική βαθμολογία ανα ομάδα προκύπτει από τον  τύπο:  

 

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει  

 

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

 

Η συνολική βαθμολογία του προσφερόμενου είδους προκύπτει από τον τύπο ΣΒ=0,7ΧU1+0,3ΧU2 όπου U1 

και U2 οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΦΥΛΛΟΣ ΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4000 ΛΙΤ  

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4000 ΛΙΤ 

   

1.        

      

Γενικά χαρακτηριστικά 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

2.        

      

Αυτοκίνητο πλαίσιο 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

3. 
Κινητήρας 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

4. 
Σύστημα διεύθυνσης 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

5. 

Διαστάσεις  

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

6. 

Θάλαμος Οδήγησης 

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

7.        

      

Τροχοί - Ελαστικά  

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξη 

8.        

      

Κιβώτιο ταχυτήτων - Διαφορικό  

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

9.        

      

Σύστημα πέδησης 

ΝΑΙ     

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    

1.        

    

Γενικά 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξης.  

2.        

   

Δεξαμενή καθαρού - ακαθάρτου νερού 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

3.        

   

Θάλαμος πλύσης κάδων 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξη 

4          

  

Σύστημα ανύψωσης κάδων 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

5.        

    

Σύστημα πλύσης κάδων εσωτερικά - εξωτερικά 

ΝΑΙ      Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

6.        

    

Απολύμανση κάδων  

ΝΑΙ      Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

8. Πίνακας ελέγχου χειρισμού  

ΝΑΙ   
 

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

9 Αντλίες 

ΝΑΙ   
 

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξη 
10 Σύστημα θέρμανσης του νερού 

ΝΑΙ   
 

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

11 Κίνηση της υπερκατασκευής 

ΝΑΙ   
 

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

12 Σύστημα μάνικας νερού υπό πίεση 

ΝΑΙ   
 

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

13 Σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών 

ΝΑΙ   
 

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

14 Γενικά στοιχεία 

ΝΑΙ   
 

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξη 
15 Βαφή 

ΝΑΙ   
 

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

16 Συστήματα ασφαλείας 

ΝΑΙ   
 

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

  



 

Γ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

   

1. 
Χρόνος Παράδοσης οχήματος και υπερκατασκευής  
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

ΝΑΙ   

2.    

        

Εγγύηση καλής λειτουργίας οχήματος και 
υπερκατασκευής - Εκπαίδευση  

ΝΑΙ     
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

4.        

    

Συντήρηση – Service – Βλάβες 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

 

Στην στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί ποινή 

αποκλεισμού. Οι απαντήσεις  στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές 

 

   Κομοτηνή 9/11/2020 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανημάτων έργου  

 

 

Αρ. Μελέτης: 140/2020 

                    

                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 332.000,00 € χωρίς φπα 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
Αυτοκινούμενο πλυντήριο 

κάδων  χωρητικότητας 4000 Λιτ 
ΤΕΜ 1 160.000,00€  160.000,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 160.000,00€ 

    Φ.Π.Α. 24% 38.400,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
198.400,00€ 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή 9/11/2020 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΙΣΟΤΡΟΧΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ 

 

1.   ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο προς προμήθεια εκσκαφέας-φορτωτής θα πρέπει να είναι ελαστικοφόρος και να έχει μόνιμα 

τοποθετημένους μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής  στο οπίσθιο μέρος. 

Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο και αμεταχείριστο της τελευταίας σειράς 

παραγωγής, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά, πρώτης χρήσης, με 

ημερομηνία κατασκευής η οποία θα είναι επί ποινή αποκλεισμού, μεταγενέστερη της ημερομηνίας 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα πληροί όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Θα είναι ευφήμως γνωστού κατασκευαστή με μακρόχρονη παρουσία τόσο στην χώρα μας όσο και στην  

υπόλοιπη Ευρώπη. Ο προμηθευτής για το προσφερόμενο μοντέλο θα αναλάβει με έξοδά του την επίδειξη 

του μηχανήματος στην επιτροπή αξιολογήσεως των προσφορών (όρος απαράβατος).  

Γίνονται δεκτές προσφορές οι οποίες αποκλίνουν από τα παρακάτω προδιαγραφόμενα, εκτός όσων 

αναφέρονται ως "Απαράβατοι Όροι". Οι λοιπές αποκλίσεις θα βαθμολογηθούν ανάλογα, υπέρ ή μείον  του 

100%.  

Όπου παρακάτω αναφέρεται η λέξη "περίπου", γίνεται δεκτή και αρνητική απόκλιση μέχρι και 5%, καθώς 

βέβαια και οποιαδήποτε θετική απόκλιση. 

 

2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 

 

Οπωσδήποτε ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, 4-κύλινδρος, σύγχρονης τεχνολογίας τελευταίας γενιάς 

EURO IV/TIER 4 FINAL ή μεταγενέστερο, απαραίτητα χωρίς την χρήση φίλτρου μικροσωματιδίων DPF. 

Θα είναι υδρόψυκτος, μέγιστης καθαρής ιπποδυνάμεως στον σφόνδυλο περίπου 120 Ηp και ροπής στρέψεως 

περίπου 480 Nm. 

Η αποδιδόμενη ισχύς να παράγεται από όσο το δυνατό πιο χαμηλό κυλινδρισμό όχι μεγαλύτερη τω 4.0 

λίτρων για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου, με μεγάλη ιπποδύναμη ενώ ο αριθμός στροφών θα είναι ο 

χαμηλότερος δυνατός ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη οικονομία καυσίμου η οποία θα αξιολογηθεί, η 

ελάχιστη δυνατή καταπόνηση του κινητήρα, η μεγάλη διάρκεια ζωής του και η αθόρυβη λειτουργία του. 

Θα είναι απαραίτητα εξοπλισμένος με σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού (Common Rail), 

ηλεκτρονικά ελεγχόμενος με την ελάχιστη δυνατή καταπόνηση του κινητήρα επιτυγχάνοντας οικονομική 

λειτουργία, μεγάλη διάρκεια ζωής και αθόρυβη λειτουργία. 

Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, κατά προτίμηση κυκλωνικό αυτοκαθαριζόμενο.  

Υποχρεωτική είναι η ύπαρξη προφίλτρου, η ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας στον πίνακα οργάνων του 

μηχανήματος για την κατάσταση του φίλτρου αέρα. 

Θα υπάρχει επίσης αυτόματο σύστημα διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα για την προστασία του σε 

περίπτωση κρίσιμων καταστάσεων όπως υψηλής θερμοκρασίας του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων 

καθώς επίσης και υψηλής πιέσεως λαδιού κινητήρα κλπ, (θα προηγείται βέβαια οπτική και ακουστική 

προειδοποίηση του χειριστή). 

Η δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει να είναι πλαστική για εύκολο καθαρισμό και να διαθέτει μεταλλική 

θωράκιση για μεγάλη ασφάλεια από χτυπήματα. 

Θα είναι κατάλληλης χωρητικότητας ώστε να εξασφαλίζει στο μηχάνημα αυτονομία μιας ημέρας εργασίας.  

Ολόκληρη η παραπάνω παράγραφος αποτελεί απαράβατο όρο. 

 

3. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 

 

Η κίνηση θα μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς (διαφορικά και στους δύο άξονες) μέσω ενός 

υδραυλικού μετατροπέα ροπής μεγάλης διαμέτρου και κιβωτίου ταχυτήτων το οποίο θα δίνει τουλάχιστον 4 

ταχύτητες μπροστά και 4 πίσω, όλες συγχρονισμένες (Power Shuttle).  

Η αναστροφή της κινήσεως μπροστά-πίσω θα γίνεται εύκολα εν κινήσει με ηλεκτροϋδραυλικά ελεγχόμενο 

χειριστήριο (αυτόματη ρεβέρσα) στα αριστερά του τιμονιού ή σε άλλη ευπρόσιτη θέση. 

Η μετάδοση της κίνησης στον εμπρόσθιο άξονα θα μπορεί να συμπλέκεται και αποσυμπλέκεται εν κινήσει. 

Ο εμπρόσθιος άξονας θα πρέπει να είναι ταλαντούμενος. Θα πρέπει να έχει την μεγαλύτερη δυνατή γωνία 

ταλαντώσεως ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή επαφή με το έδαφος και κατ’ επέκταση η καλύτερη 

πρόσφυση και μέγιστη ευστάθεια και δεν θα πρέπει για αυτό να είναι μικρότερη των 20°(συνολική κλήση).  

Το οπίσθιο διαφορικό θα πρέπει να μπορεί να «κλειδώνει 100%- κάρο» εν κινήσει με ηλεκτρονικό τρόπο 

(όρος απαράβατος). 

 Η ταχύτητα πορείας θα πρέπει να είναι περίπου 40 km/hr. 

 

 



4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 

 

Υδραυλικά δισκόφρενα πολλαπλών δίσκων σε λουτρό λαδιού στους οπίσθιους τροχούς. 

Η επιφάνεια τριβής των φρένων θα είναι η μέγιστη δυνατή και η λειτουργία του συστήματος πέδησης να 

γίνεται με λάδια από το κιβώτιο ταχυτήτων αντί των υγρών φρένων. 

Θα πρέπει να έχει ανεξάρτητη πέδηση στους αριστερούς ή δεξιούς πίσω τροχούς ώστε να επιτυγχάνεται 

μικρότερη ακτίνα στροφής. Το σύστημα πέδησης θα επενεργεί κατ’ επιλογή και στους τέσσερις τροχούς για 

αποτελεσματικό φρενάρισμα του μηχανήματος για κάθε περίπτωση.   

Επιπλέον, θα υπάρχει μηχανικό φρένο σταθμεύσεως. Για λόγους πρόσθετης ασφάλειας ο δίσκος 

(δισκόφρενο) που εφαρμόζει το φρένο σταθμεύσεως είναι εντελώς ανεξάρτητος από το κύριο σύστημα 

πεδήσεως λειτουργίας. 

 

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΛΙΣΕΩΣ 

 

Όλοι οι τροχοί του μηχανήματος θα φέρουν πνευστά ελαστικά, βαρέως τύπου τρακτερωτά.  

Τα ελαστικά να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες κατάλληλων διαστάσεων οι οποίες θα 

δηλώνονται στην προσφορά του προμηθευτή. Απαραίτητα θα υπάρχει προστατευτικό έλασμα στις ζάντες για 

προστασία των βαλβίδων πλήρωσης αέρα. 

 

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 

 

Υδραυλικής επενεργείας σύστημα διεύθυνσης το οποίο τροφοδοτείται από το υδραυλικό σύστημα του 

μηχανήματος με σύστημα προτεραιότητας και επενεργεί στους τροχούς του εμπρόσθιου άξονα.  

Απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού τα υδραυλικά έμβολα διεύθυνσης θα βρίσκονται στο πίσω μέρος του 

εμπρόσθιου άξονα για προστασία έναντι προσκρούσεων με αντικείμενα κατά την εκτέλεση εργασιών 

φόρτωσης και για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Το μηχάνημα θα πρέπει να φέρει σύστημα ασφαλείας για την διεύθυνση αυτού σε περίπτωση παύσεως 

λειτουργίας του κινητήρα ή απώλειας υδραυλικής πίεσης. 

 

7. ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι μονοκόμματο, συγκολλητό, βαρέως τύπου (χωματουργικού 

μηχανήματος) με ενσωματωμένο πλαίσιο σταθεροποιητών (ποδαρικών) στηρίξεως.  

 

8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Το υδραυλικό σύστημα τροφοδοτείται με λάδι από μία ή δύο αντλίες υδραυλικού οι οποίες θα  είναι αντλίες 

μεταβλητής παροχής (εμβολοφόρες).  

Το υδραυλικό σύστημα θα είναι «κλειστού κέντρου» (Closed Center), ώστε να είναι δυνατός  ο ταυτόχρονος 

χειρισμός δύο ή και περισσότερων  διαφορετικών χειριστηρίων ώστε να μπορεί ο χειριστής π.χ. να 

περιστρέφει και ταυτόχρονα να ανυψώνει την μπούμα του μηχανήματος ή να κατεβάζει την μπούμα και 

ταυτόχρονα να αναστρέφει τον κάδο, κλπ. (επί ποινή αποκλεισμού). 

Το υδραυλικό σύστημα θα διαθέτει βαλβίδα αισθήσεως φορτιού (load sensing). 

Η παροχή λαδιού του υδραυλικού συστήματος θα είναι τουλάχιστον 160 λίτρα/λεπτό ενώ η πίεση δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τα 220 bar για εξοικονόμηση καυσίμου και την μικρότερη καταπόνηση ολόκληρου του 

υδραυλικού συστήματος. 

Επίσης ο εκσκαφέας θα φέρει απαραίτητα πλήρη εργοστασιακά τοποθετημένη ανεξάρτητη υδραυλική 

εγκατάσταση για άμεση  λειτουργία εξαρτημάτων όπως: υδραυλική βραχόσφυρα, αρίδα διάνοιξης οπών κλπ.  

Όλοι οι υδραυλικοί σύνδεσμοι (ρακόρ) φέρουν στεγανωτικούς δακτυλίους (O-ring) 

Οι σωληνώσεις συνδέονται πάνω στους υδραυλικούς κυλίνδρους μέσω ρακόρ και όχι με συγκόλληση, για 

ευκολότερη επισκευή. 

Ολόκληρη η παραπάνω παράγραφος αποτελεί όρο απαράβατο. 

 

9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από ένα κάδο πολλαπλών χρήσεων (σπαστός), βαρέως τύπου, χωρητικότητας 

περίπου 1,0 m³. Εκτός της συγκολλημένης λεπίδας, θα φέρει επιπλέον ενισχυμένα νύχια τα οποία θα 

μπορούν να αντικατασταθούν.  



Για λόγους ασφαλείας, όταν το μηχάνημα εργάζεται ως φορτωτής πρέπει αυτόματα με την κίνηση προς τα 

πίσω να ηχεί διακοπτόμενο σήμα ώστε η κίνηση αυτή να γίνεται αντιληπτή από το προσωπικό που βρίσκεται 

γύρω από το μηχάνημα.  

Οι βραχίονες του φορτωτή θα είναι κάθετοι στον κάδο φόρτωσης και θα λειτουργούν με υδραυλικούς 

κυλίνδρους, απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, δυο (2) για την ανατροπή του κάδου, και απαραίτητα 

δυο (2) για την ανύψωσή του, που θα εξασφαλίζουν γρήγορη ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο 

εργασίας και θα διαμοιράζονται μαζί με τους βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου. 

Το σύστημα φορτώσεως θα είναι εξοπλισμένο με: 

(α) Υδρομηχανικό σύστημα, το οποίο θα διατηρεί τον κάδο σε οριζόντια θέση κατά την ανύψωση. 

(β) Μηχανισμό ο οποίος μετά την ανατροπή θα επαναφέρει αυτόματα τον κάδο σε θέση εκσκαφής. 

(γ)  Σύστημα πλεύσεως του κάδου (float). 

Η δύναμη αποκόλλησης (Breakout force)  των κυλίνδρων του κάδου στο σύστημα φόρτωσης θα είναι η 

μεγαλύτερη δυνατή (τουλάχιστον 6.500 κιλά). Η μέγιστη ανυψωτική ικανότητα του συστήματος φόρτωσης 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4.500 κιλά. 

Το ύψος του πείρου του κάδου θα είναι τουλάχιστον 3,45 μέτρα. 

Το βάθος εκσκαφής θα πρέπει να είναι η μεγάπτερο δυνατό, όχι μικρότερο των 120 mm. 

Ο χειρισμός του συστήματος φορτώσεως και όλων των παραπάνω εργασιών, θα πρέπει οπωσδήποτε να 

γίνεται από ένα χειριστήριο τύπου Joystick όρος απαράβατος. 

Στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανήματος θα φέρει υδραυλική εγκατάσταση και διακόπτη στο Joystick 

χειριστήριο με προοδευτική λειτουργία για να μπορούν να λειτουργήσουν διάφορες εξαρτήσεις εργασίας, 

όπως σκούπα, ειδικοί κάδοι, λαβίδες, εκχιονιστική λεπίδα κλπ. 

Για την ομαλότερη λειτουργία του συστήματος φόρτωσης κατά την πορεία, είναι απαραίτητο το σύστημα 

απόσβεσης κραδασμών, ενώ το σύστημα αυτό θα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα. 

Ολόκληρη η παραπάνω παράγραφος αποτελεί όρο απαράβατο. 

 

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

 

Ο μηχανισμός εκσκαφής θα είναι τηλεσκοπικός, τύπου πλευρικής μετατοπίσεως, θα συνοδεύεται από κάδο 

εκσκαφής πλάτους 60 εκατοστών με νύχια και αντίστοιχης χωρητικότητας και υδραυλικό ταχυσύνδεσμο 

(όρος απαράβατος). 

Η μπούμα θα αναδιπλώνει στο πίσω μέρος του μηχανήματος και θα ασφαλίζει υδραυλικά ή μηχανικά από τη 

θέση του χειριστή, εντός των ορίων που επιτρέπει ο νόμος (2,5 μέτρα). 

Η δύναμη εκσκαφής του κάδου (breakout force), θα είναι η μέγιστη δυνατή (περίπου 6.000 κιλά) καθώς 

επίσης και η ανυψωτική ικανότητα με την μπούμα σε έκταση αλλά συμπτυγμένη θα πρέπει να είναι περίπου 

1.350 κιλά.  Να δοθούν τα αντίστοιχα μεγέθη. 

Η μπούμα θα είναι τηλεσκοπική και θα έχει την δυνατότητα περιστροφής κατά περίπου 180 μοίρες. 

Η διάταξη του τηλεσκοπικού της μπούμας θα είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε στην μέγιστη έκταση να 

μπορεί να συγκρατεί βράχια και πέτρες ανάμεσα στον κάδο και στην μπούμα χωρίς να προκληθεί καμία 

ζημιά ή φθορά στην μπούμα. 

Επίσης ο εκσκαφέας θα φέρει απαραίτητα πλήρη εργοστασιακά τοποθετημένη ανεξάρτητη υδραυλική 

εγκατάσταση για άμεση λειτουργία εξαρτημάτων όπως: υδραυλική βραχόσφυρα, αρίδα διάνοιξης οπών κλπ.  

Το μήκος του συστήματος εκσκαφής μετρούμενο από τους πείρους περιστροφής στην έκταση της μπούμας 

θα είναι τουλάχιστον 6,60m για να είναι άνετη η εκσκαφή και σε βάθος περίπου 6,0m. 

Το μέγιστο ύψος του μηχανισμού εκσκαφής σε θέση πορείας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3,7 μέτρα 

(όρος απαράβατος). 

Όλες οι λειτουργίες της μπούμας και των εξαρτημάτων θα γίνονται από μηχανικά χειριστήρια  (επί ποινή 

αποκλεισμού). 

 

11. ΠΕΔΙΛΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 

 

Κατακόρυφα πέδιλα σταθεροποιήσεως, με ανεξάρτητη υδραυλική κίνηση, η βάση των οποίων θα είναι 

ενσωματωμένη με το κυρίως πλαίσιο του μηχανήματος. Θα είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες (lock valves) οι 

οποίες θα συγκρατούν το μηχάνημα στη θέση του σε περίπτωση θραύσεως των υδραυλικών σωληνώσεων 

(όρος απαράβατος). 

Τα πέδιλα θα είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό εύκολης ρυθμίσεως του διάκενου (τζόγου) μεταξύ των 

ποδαρικών και του κελύφους τους, χωρίς να είναι απαραίτητη γι’ αυτό η αφαίρεση τους. 

 

 

 

 



12. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο θάλαμος θα είναι τύπου ασφαλείας ROPS/FOPS, κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής λεπτά χαλύβδινα 

στοιχεία ώστε να επιτυγχάνεται μεγάλη αντοχή και στιβαρότητα αλλά ταυτόχρονα και καλή ορατότητα. 

Θα φέρει δύο πόρτες και μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα, κάθισμα με ανάρτηση ρυθμιζόμενο, σύστημα 

θερμάνσεως και κλιματισμού air-condition, σύστημα αερισμού τύπου υπερπιέσεως,  επίπεδο αντιολισθητικό 

δάπεδο καθοριζόμενο, ηχομόνωση, υαλοκαθαριστήρες και πυροσβεστήρα. 

Όλες οι λειτουργίες του συστήματος φόρτωσης και του συστήματος εκσκαφής θα γίνονται αποκλειστικά από 

χειριστήρια τύπου joystick με ρύθμιση σε όλους τους σωματότυπους χειριστών. 

Στο εσωτερικό πρέπει να υπάρχει κονσόλα χειρισμού, ενδεικτικές λυχνίες, φώτα πορείας, προβολείς, 

εργασίας, καθρέφτες κλπ. H καμπίνα θα είναι εξοπλισμένη με δύο πόρτες διέλευσης με μεγάλα 

ανοιγόμενα παράθυρα, υαλοκαθαριστήρες, ραδιόφωνο, με κεραία. 

Το κάθισμα του χειριστή είναι εξοπλισμένο με βραχίονες στηρίξεως των χεριών του χειριστή (μπρατσάκια). 

Ο θάλαμος στηρίζεται πάνω στο πλαίσιο του μηχανήματος μέσω αντικραδασμικής βάσεως (σιλέν-μπλοκ). 

 

13. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Ο πίνακας οργάνων θα περιλαμβάνει συστήματα προειδοποιήσεως βλαβών για όλα τα βασικά 

συγκροτήματα, δηλαδή:  μετρητή θερμοκρασίας, μετρητή στάθμης καυσίμου, μετρητή ωρών εργασίας, 

προειδοποιητική λυχνία πτώσεως πιέσεως, λαδιού κινητήρα, αμπερόμετρο κλπ.   

Θα υπάρχουν επίσης βομβητές για το μπούκωμα του φίλτρου υδραυλικού φίλτρου αέρα, φίλτρου πετρελαίου 

κλπ. 

Θα υπάρχει επίσης αυτόματο σύστημα διακοπής της λειτουργίας του κινητήρα για την προστασία του σε 

περίπτωση κρίσιμων καταστάσεων όπως υψηλής θερμοκρασίας του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων 

καθώς επίσης και υψηλής πιέσεως λαδιού κινητήρα κλπ, (θα προηγείται βέβαια οπτική και ακουστική 

προειδοποίηση του χειριστή). 

 

14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Επιθυμητό είναι όπως το σύστημα είναι τάσεως 12 V, ώστε να είναι εύκολη η εξεύρεση φθηνών 

ανταλλακτικών και θα περιλαμβάνει πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων (προβολείς) εργασίας και πορείας 

(δύο μπροστά και δύο πίσω) και περιστρεφόμενο φάρο οροφής. 

Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κεντρικό γενικό διακόπτη ρεύματος σε χώρο που να είναι 

ασφαλισμένος, ο οποίος θα αποκόπτει πλήρως την μπαταρία ώστε να μην είναι απαραίτητη η αποσύνδεση 

των πόλων της σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει επέμβαση με ηλεκτροκόλληση ή για μακροχρόνια 

αποθήκευση του μηχανήματος (όρος απαράβατος). 

Η χωρητικότητα της μπαταρίας καθώς και η απόδοση (ένταση ρεύματος) της γεννήτριας (εναλλάκτη) σε 

Ampere θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή. 

 

 

15. ΒΑΡΗ 

 

Το βάρος λειτουργίας του μηχανήματος θα είναι το μέγιστο δυνατό για μεγαλύτερη στιβαρότητα αλλά και 

πρόσφυση. 

Δεν θα γίνονται δεκτά μηχανήματα των οποίων το βάρος με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, θα είναι 

μικρότερα των 9.000 κιλών (όρος απαράβατος). 

 

16. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από: 

(α) Ένα (1) τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντηρήσεως στην Ελληνική (όρος απαράβατος). 

(β) Ένα (1) εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών στην Αγγλική (ο κατάλογος μπορεί να 

παραδοθεί και σε CD). 

(γ)       Γενική έγκριση τύπου φορτωτή εκσκαφέα  

  

17. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από μία σειρά συνήθων εργαλείων συντηρήσεως.  Να δοθεί σχετική 

κατάσταση. 

 



Επιθυμητό είναι όπως το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μεταλλικό κιβώτιο εργαλείων με κλειδαριά, το 

οποίο θα είναι μόνιμα τοποθετημένο σε ευπρόσιτη θέση. 

 

18. ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

Το μηχάνημα θα καλύπτεται από 12-μηνη τουλάχιστον εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Ο προμηθευτής θα εγγυάται την υποστήριξη του μηχανήματος σε ανταλλακτικά και service για μια 

δεκαπενταετία τουλάχιστον. 

 

19. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υπηρεσίας στον τρόπο 

χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος. 

 

20. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

Ο κατασκευαστής του πλαισίου θα εγγυηθεί την Τεχνική Υποστήριξη του σε σέρβις και ανταλλακτικά για 

15 τουλάχιστον έτη. Γίνονται δεκτές δηλώσεις μόνον των κατασκευαστών σε πρωτότυπο ή νομίμως 

επικυρωμένο αντίγραφο (όχι φαξ ή απλά αντίγραφα)  (όρος απαράβατος).  

Ο προμηθευτής θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί με διαδικασίες Πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015 

& ISO 1401:2015 & ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα φέρει Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2008 για την σχεδίαση, κατασκευή 

και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και ISO 14001:2004 για προστασία περιβάλλοντος. Τα σχετικά 

πιστοποιητικά θα υποβάλλονται με την προσφορά. 

 

21. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ 

 

Επιθυμητός είναι ο συντομότερος δυνατός χρόνος παραδόσεως του μηχανήματος, ο οποίος όμως σε καμιά 

περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 180 ημέρες. Το μηχάνημα θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της 

Υπηρεσίας, έτοιμο προς λειτουργία με τρίγωνο βραδυπορίας, πυροσβεστήρα (τοποθετημένο σε 

προβλεπόμενη θέση), φαρμακείο και περιστρεφόμενο φάρο οροφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ 

 

Α/
Α 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.    

          

Γενικά χαρακτηριστικά 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξη 

ΝΑΙ     

2.    

          

Πλαίσιο – Βάρος - Διαστάσεις 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξη 

3. 

Κινητήρας 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

4.    

          

Σύστημα πέδησης 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

5.    

          

Σύστημα διεύθυνσης 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξη 

6.    

          

Σύστημα υδραυλικό  

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

7.    

          

Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

8.    

          

Καμπίνα χειριστού 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξη 

9.    

          

Κάδος φόρτωσης και εκσκαφής 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

10. 

         

  

Παρελκόμενα 

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

11. 

         

  

Ποιότητα, Καταλληλόλητα και Αξιοπιστία  

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 

διακήρυξη 

12. 

         

  

Τεχνική υποστήριξη    

ΝΑΙ     Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

13. 

         

  

Εκπαίδευση προσωπικού 

ΝΑΙ      Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη 

14. 

         

  

Παράδοση μηχανήματος 
Όπως αναλυτικά ορίζεται στην σχετική μελέτη της 
διακήρυξη ΝΑΙ     

 

 

Στην στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» θα πρέπει να υπάρχει απάντηση με «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» το οποίο είναι επί ποινή 

αποκλεισμού. Οι απαντήσεις  στην στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και 

επεξηγηματικές 

 

 



 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑΔΑΑ' 

Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία (συντελεοτής βαρύτητας 70%)   
 
1. Πλαίσιο - Βάρος - Διατάσεις 4 5 6 

2. Στοιχεία κινητήρα 8 10 12 

3. Σύστημα πέδησης 4 5 6 

4. Σύστημα διεύθυνσης 4 5 6 

5. Σύστημα υδραυλικό 4 5 6 

6. Σύστημα μετάδοσης κίνησης 4 5 6 

7. Καμπίνα χειριστού 6 7 8 

8. Κάδος φόρτωσης 6 8 10 

Σύνολο βασικής βαθμολογίας Ομάδας A 40 50 60 

    

ΟΜΑΔΑΒ' 

Αξιολόγηση προμηθευτή-κατασκευαστή (συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας, ποιότητα εξυπηρέτησης 8 10 12 

2. Χρόνος παράδοσης 16 20 24 

3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης 4 5 6 

4. Παροχή τεχνικής υποστήριξης 12 15 18 

Σύνολο βασικής βαθμολογίας Ομάδας Β 40 50 60 

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: 

Συνολική βαθμολογία προσφοράς = 0,7 X (Βαθμολογία Ομάδας Α)+ 0,3X(Βαθμολογία Ομάδας Β). 

Οι προσφορές βαθμολογούνται με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη 

διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο μέχρι 20% όταν υπερβαίνουν το ζητούμενα από τη διακήρυξη, 

λιγότερο μέχρι 20% όταν δεν πληρούν το ζητούμενα από τη διακήρυξη αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται μη 

ουσιώδη και εκτός των ορίων βαθμολόγησης, όταν στο συγκεκριμένο κριτήριο αποκλίνουν ουσιωδώς. 

Προσφορά που βαθμολογείται σε μία ομάδα με βαθμολογία μικρότερη του 40 απορρίπτεται. Επίσης, 

απορρίπτονται οι προσφορές που δεν πληρούν το υποχρεωτικά ζητούμενα στοιχεία (στοιχεία επί ποινή 

αποκλεισμού) από τις τεχνικές προδιαγραφές και την συγγραφή υποχρεώσεων. 

 

Η συμφερότερη προσφορά προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

Συμφερότερη προσφορά = Συνολική βαθμολογία προσφοράς / Τιμή.  

 

   Κομοτηνή 9/11/2020 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανημάτων έργου  

 

 

Αρ. Μελέτης: 140/2020 

                    

                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 332.000,00 € χωρίς φπα 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
Φορτωτής Εκσκαφέας 

Ανισότροχος 
ΤΕΜ 1 85.000,00€     85.000,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 85.000,00€ 

    Φ.Π.Α. 24% 20.400,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
105.400,00€ 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή 9/11/2020 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 

 

Γενικά  

 Το  υπό  προμήθεια  αποκλειστικά αναρροφητικό  σάρωθρο αποκλειόμενης οποιασδήποτε 

μηχανικής υποβοήθησης (αναβατόριο, κεντρική βούρτσα κ.α.)  θα  είναι τελείως καινούργιο  και  

προηγμένης  τεχνολογίας, αυτοκινούμενο ,  με  ένα  τιμόνι  ,  με  χωρητικότητα  κάδου  σαρωμάτων  

τουλάχιστον 1300 λίτρα και ικανότητα φόρτισης τουλάχιστον 1000 kg, προκειμένου να έχει μεγάλη 

αυτονομία,  και  θα  φέρει  απαραίτητα  τέσσερις  ομοιδιάστατους  τροχούς. 

 Θα  είναι  γνωστού  και  αναγνωρισμένου  οίκου  κατασκευής  σαρώθρου , κατασκευασμένο  με  

σύγχρονη  τεχνολογία  με  την  χρήση  δοκιμασμένων   και  ευφήμως  γνωστών  υλικών , μηχανισμών  και  

κινητήρων  με  ικανότητα  ισχυρής  σάρωσης  και  αναρρόφησης , κατάλληλο  για  τις  πιο  δύσκολες  

απαιτήσεις  σαρωτικού  έργου , ακόμα  και  σε  σημεία  της  πόλης  με  βεβαρημένη  ποσότητα  

απορριμμάτων  και  μεγάλης  κυκλοφορίας  τροχοφόρων  και  παράλληλη  προστασία  του  περιβάλλοντος . 

 Tο σάρωθρο θα φέρει έναν (1) κινητήρα DIESEL ικανής ισχύος για την κίνηση και την εκτέλεση 

του σαρωτικού έργου.  

 Οι διαστάσεις του οχήματος τα βάρη του άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία 

του στην Ελλάδα με άδεια κυκλοφορίας και ωφέλιμο φορτίο το με την προσφορά οριζόμενο  

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του μηχανήματος στο Δήμο, να καταθέσει και τα 

απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τους.  

Θα φέρει και στις δύo (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας στην 

οποία αυτό ανήκει. Επίσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την έκδοση άδειας χρήσης και 

κυκλοφορίας. 

O κινητήρας του προς προμήθεια σαρώθρου θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε.  

Επίσης, το εν λόγω σάρωθρο θα είναι εξοπλισμένο με εργοστασιακό Air – condition  

 Το σάρωθρο θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα εργαλεία, τρίγωνο βλαβών, πυροσβεστήρα 

κ.λ.π. καθώς και τα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισμού και συντήρησης.  

  

Πλαίσιο 

 Το  σάρωθρο  θα  είναι  αναρροφητικό , θα  αποτελείται  από  πλαίσιο  στιβαρής  κατασκευής, για  

την  αντιμετώπιση  σκληρών  συνθηκών  εργασίας . Το  όχημα  θα  φέρει  δύο  (2)  άξονες με μόνιμη 

τετρακίνηση (4Χ4), θα φέρει τέσσερις (4) πλήρεις ομοίων διαστάσεων τροχούς μετά ελαστικών επισώτρων 

και αεροθαλάμων, καταλλήλων και ιδίων διαστάσεων. 

 Το  πλαίσιο  θα  έχει  μικρές  διαστάσεις  για  να  δίδει  τη  δυνατότητα  στο  σάρωθρο  να  κινείται  

σε  στενούς  δρόμους  και  πλατείες. 

 Το μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό φορτίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 3500 kg και για την αποφυγή 

υπερφόρτωσης να διαθέτει ένδειξη μεγίστου φορτίου στον οπίσθιο άξονα. 

 

 Κινητήρας 

Πετρελαιοκίνητος  κινητήρας  ικανής  ισχύος , με  χαμηλό  θόρυβο  και  χαμηλή  κατανάλωση . Θα  

είναι  νέας  αντιρρυπαντικής  και  θα  φέρει  τις  σχετικές  οδηγίες  της  Ε.Ε.  που  αφορούν  την  εκπομπή  

ρύπων  από  κινητήριες  Diesel . Κατά  τις  συνήθεις  απαιτήσεις  σάρωσης , θα  εργάζεται  στις  

χαμηλότερες  ικανές  στροφές , όσο  πιο  κοντά  γίνεται  στις  στροφές  μέγιστης  ροπής  στρέψεως  

Θα  είναι  ασφαλώς  τοποθετημένος  και  καλυμμένος , ώστε  να  μην  διατρέχει  κίνδυνο  να  ρυπανθεί  κατά  

το  άδειασμα  του  κάδου  ή  κατά  το  πλύσιμο . 

Ο  κινητήρας  θα  είναι  εύκολα  προσβάσιμος  για  συντήρηση  ή  επισκευή  και  η  θέση  του  δεν  θα  

επιτρέπει  το  σκόνισμά  του  από  την  διαδικασία  σάρωσης . 

Η ιπποδύναμη του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55kW αποδιδόμενη όσο το δυνατόν σε 

χαμηλότερες στροφές έτσι ώστε αφ’ ενός να είναι αρκετή η ιπποδύναμη για την εκτέλεση των εργασιών και 

αφ’ ετέρου η κατανάλωση να είναι μικρή. Επιπρόσθετα θα διαθέτει δοχείο καυσίμου χωρητικότητας 

τουλάχιστον 50 λίτρων. Να δοθούν διαγράμματα ισχύος, ροπής στρέψεως και κατανάλωσης καυσίμου όπου 

και θα προκύπτουν τα χαρακτηριστικά του κινητήρα.   

 

 

 

 



Θα δοθούν υποχρεωτικά τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι :  

• Τύπος και κατασκευάστρια εταιρία.  

• Πραγματική ισχύς σύμφωνα με τον αριθμό στροφών (μέγιστη).  

• Η μέγιστη ροπή στρέψεως σύμφωνα με τον αριθμό στροφών. 

• Κυλινδρισμός 

Σύστημα μετάδοσης 

 Το  σύστημα  μετάδοσης  κίνησης  θα  είναι  υδροστατικό ηλεκτρονικά ελεγχόμενο  και  η  κίνηση  

θα  μεταβιβάζεται  μόνιμα σε όλους τους τροχούς (4Χ4) προκειμένου το σάρωθρο να διαθέτει τη μέγιστη 

δυνατή δύναμη. Να δοθούν τεχνικά χαρακτηριστικά της υδροστατικής κίνησης. Θα διαθέτει διάφορα 

προγράμματα κίνησης και εργασίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη οικονομία καυσίμου.  

 Προκειμένου να είναι εύκολη η μεταβίβαση στα διάφορα σημεία εργασίας η μέγιστη ταχύτητα 

πορείας πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 km/h, η δε ταχύτητα εργασίας να είναι τουλάχιστον 25 km/h. Θα 

πρέεπι να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας εργασίας και ένδειξη του ποσοστού στην οθόνη 

πολλαπλών λειτουργιών έτσι ώστε για λόγους ασφαλείας ο χειριστής να μην μπορεί να υπερβεί το 

ρυθμισμένο όριο ακόμη και άθελα. Να δοθεί η αναρριχητική ικανότητα του σαρώθρου υπό πλήρες φορτίο, η 

οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη της τάξεως του 20% και η δυνατότητα πλάγιας κίνησης μεγαλύτερη 

από από 5Ο. Η μετάδοση κίνησης για την εμπροσθοπορεία και οπισθοπορεία θα επιτυγχάνεται απαραίτητα  

μέσω δύο (2) πεντάλ εντός της καμπίνας, ένα για την κίνηση εμπρός και ένα για την κίνηση πίσω. 

 Για το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα δίδονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και αναλυτική τεχνική 

περιγραφή.  

 Θα  εκτιμηθεί  ιδιαίτερα  η  μέγιστη  ευελιξία  κατά  τους  χειρισμούς , ιδιαίτερα  σε  καμπύλα  

τμήματα  ρείθρων και για αυτό το λόγο το σάρωθρο πρέπει να διαθέτει σύστημα διεύθυνσης με άρθρωση. Η 

γωνία άρθρωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 45Ο  και η ακτίνα στροφής εσωτερικά που θα επιτυγχάνεται 

δεν θα είναι μεγαλύτερη από 1300 mm και  έτσι ώστε να κινείται σε χώρους όπου είναι περιορισμένες οι 

διαστάσεις. Θα  δοθεί η  μέγιστη  ταχύτητα  πορείας  του  σαρώθρου , χωρίς  άλλη  οικονομική  επιβάρυνση 

, πέραν  αυτής  που  προσφέρεται  ως  τιμή  σαρώθρου  η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 40 km/h. 

Η ταχύτητα εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 km/h.  

 Το σάρωθρο θα είναι εφοδιασμένο με τουλάχιστον 3 διαφορετικά προγράμματα εργασίας έτσι ώστε 

αυτόματα η παροχή λαδιού να ρυθμίζεται στις ανάγκες σάρωσης.  

 

Σύστημα πέδησης 

 Το σύστημα πέδησης θα αποτελείται από το κύριο ποδόφρενο το οποίο θα επενεργεί στους τροχούς 

διαμέσου διπλού κυκλώματος για την πέδη πορείας (ένα κύκλωμα θα επενεργεί στον εμπρόσθιο άξονα και 

ένα στον οπίσθιο), τουλάχιστον η πέδη των εμπρόσθιων τροχών να είναι με δισκόφρενα. Θα διαθέτει επίσης 

ηλεκτρική πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) που θα εξασφαλίζει την ασφαλή ακινητοποίηση του σαρώθρου. 

 

Σύστημα διεύθυνσης 

Θα είναι υδραυλικό. Το σάρωθρο με γνώμονα τις πλέον εργονομικές διαστάσεις λαμβάνοντας υπόψη 

την μέγιστη ευελιξία ταυτόχρονα δε θα ξεπερνά σε μήκος μαζί με τις ψήκτρες τα 4,6 μέτρα.  

Ταυτόχρονα και έτσι ώστε να μπορεί να φέρει μελλοντικά και άλλα παρελκόμενα όπως λεπίδα 

αποχιονισμού, αλατοδιανομέα κ.α. ως όχημα οι διαστάσεις του πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές για να 

μπορεί να εργάζεται σε στενούς δρόμους και πλατείες του Δήμου, ήτοι: 

• Το μέγιστο μήκος χωρίς τις ψήκτρες δε θα ξεπερνά τα 4000 mm 

• Το ύψος του θα είναι περίπου 2000 mm 

• Η μέγιστη ακτίνα στροφής θα είναι απαραίτητα μικρότερη από 1300 mm μέτρα εσωτερικά 

 

Άξονες – αναρτήσεις – ελαστικά 

 Οι άξονες του σαρώθρου θα πρέπει να είναι ισχυροί με δυνατότητα να φέρουν φορτίο τουλάχιστον 

1700 κιλά εμπρός αλλά και τουλάχιστον 2400 κιλά πίσω. Το δε όχημα θα είναι ικανό να φέρει ολικό μεικτό 

φορτίο τουλάχιστον 3500 κιλά. 

 Το σάρωθρο πρέπει να διαθέτει ελικοειδή ελατήρια με αποσβεστήρες κραδασμών σε κάθε τροχό 

ανεξάρτητα τόσο στον εμπρόσθιο όσο και στον οπίσθιο άξονα για βέλτιστη άνεση κατά την λειτουργία του, 

ανάρτηση που εμπεριέχει πνευματικά ελατήρια αποκλείεται. Η ανάρτηση σε συνδυασμό με το ελεύθερο 

ύψος πρέπει να εξασφαλίζουν ανάβαση σε εμπόδια (κράσπεδα κτλ) τουλάχιστον 15εκ. 



 Το σάρωθρο θα φέρει (4) ομοδιάστατους τροχούς με τελείως καινούρια ελαστικά επίσωτρα. 

 

Κάδος απορριμμάτων 

Η  χωρητικότητα  του  κάδου  απορριμμάτων  θα   είναι τουλάχιστον 1300 λίτρων και  θα  επιτυγχάνεται  

το  μέγιστο  της  ευελιξίας  και  των  μικρών  διαστάσεων . Προκειμένου να διατηρείται το απόβαρο του 

σαρώθρου όσο το δυνατόν χαμηλότερο  θα  είναι  κατασκευασμένος  από  αλουμίνιο  και  δεν  θα  

προσβάλλεται  ακόμα  και  από  συνήθη  βαριά  συνεχή  χρήση  του  σαρώθρου .  

Η  εκφόρτωση  της  δεξαμενής  απορριμμάτων  θα  γίνεται  με  οπίσθια  ανατροπή . Η  δεξαμενή  

απορριμμάτων  θα  ανυψώνεται   με  υδραυλικό  σύστημα  και  θα  εκκενώνει  σε  ύψος  οπωσδήποτε  όχι  

μικρότερο  των  140 cm  που  επιτρέπει  την  απ’ ευθείας  εκκένωση  σε  κάδους  1100 lt  και  660,770  lt  

κατά  DIN  30700  και  σε  containers  αναλόγου  μεγέθους . Στο  πίσω  μέρος  της  θα  κλείνεται  

αεροστεγώς  με  μεταλλική  θύρα , θα  ανοίγει  και  θα  κλείνει  με  κατάλληλο  σύστημα  και  θα  ασφαλίζει  

μηχανικά . Το σάρωθρο θα διαθέτει μεγάλο πλάτος για τα εξερχόμενα απορρίμματα (τουλάχιστον 900 mm).  

Οι στροφές της  τουρμπίνας πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και να υπάρχουν έτοιμα προγράμματα 

λειτουργίας τα οποία θα διευκολύνουν τον χειριστή. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής των 

προγραμμάτων προκειμένου να βελτιστοποιούνται ανάλογα των χειριστή και το είδος σάρωσης που πρέπει 

να πραγματοποιηθεί. Οι στροφές τις τουρμπίνας θα εμφανίζονται στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.   

Θα υπάρχουν εξωτερικοί διακόπτες οι οποίοι θα επιτρέπουν την ανύψωση του κάδου απορριμμάτων για 

καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας από τον χειριστή. Οι διακόπτες για λόγους ασφαλείας για αποφυγή 

ακούσιας ανύψωσης θα απαιτεί τη χρήση και των δύο χεριών. 

 

Υδραυλικό σύστημα 

Θα  διατίθεται  σύστημα  διανομής  ισχύος  με  την βοήθεια  αξιόπιστου  και  απλού  υδραυλικού  

συστήματος  ρύθμισης  της  παροχής  και  της  πίεσης  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  εκάστου  μηχανισμού  του  

σαρώθρου. 

Το σάρωθρο θα πρέπει να ικανοποιεί και σχετικές απαιτήσεις εργασίας ως εκχιονιστικό μηχάνημα για 

μελλοντική χρήση κρίνεται σκόπιμο να διαθέτει τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα υδραυλικά κυκλώματα. Το 

εμπρόσθιο υδραυλικό κύκλωμα θα έχει ικανότητα παροχής τουλάχιστον 70λίτρων/λεπτό και πίεσης 

λειτουργίας τουλάχιστον 220bar. Το οπίσθιο δε υδραυλικό κύκλωμα θα έχει ικανότητα παροχής τουλάχιστον 

30 λίτρων/ λεπτό και πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 190bar. Θα υπάρχει ηλεκτρικός διακόπτης 

ενεργοποίησης προγραμμάτων για την επιλογή της κατάλληλης παροχής λαδιού προκειμένου να 

επιτυγχάνεται βέλτιστο σαρωτικό έργο και ταυτόχρονο μείωση της κατανάλωσης.  

Θα  διατίθεται  δεξαμενή  υδραυλικού  λαδιού , ψυγείο  υδραυλικού  λαδιού , φίλτρα  υδραυλικού  

λαδιού , αντλίες  υδραυλικού  και  υδραυλικοί  κινητήρες . 

Θα  διαθέτει  αντλίες  υδραυλικού  και  θα  εμπλέκονται  με  τον  κινητήρα  πετρελαίου  με  αξιόπιστο  

σύστημα . Θα  φροντίζουν  για  την  μετάδοση  της  κίνησης  στους  τροχούς , την  κίνηση  της  

αναρροφητικής  τουρμπίνας , το  υδραυλικό  τιμόνι , τις  μετακινήσεις  των  βουρτσών  και  της  

αναρροφητικής  κεφαλής  και  την  περιστροφή  των  βουρτσών . Επίσης θα έχει την δυνατότητα ρύθμισης 

της υδραυλικής πίεσης που ασκείται επί του παρελκομένου προκειμένου να ρυθμίζεται το φορτίο που θα 

ασκείται στο παρελκόμενο. Η λειτουργία αυτή είναι απαραίτητη για μελλοντική χρήση σφουγγαρίστρας.  

Τα υδραυλικά κυκλώματα  θα  ελέγχονται  ηλεκτρουδραυλικά  από  την  θέση  του  οδηγού, θα είναι 

ρυθμιζόμενα μέσω περιστροφικού διακόπτη με ενδείξεις στην οθόνη πολλαπλών λειτουργιών. 

Θα  διαθέτει  χειροκίνητη  αντλία  υδραυλικού  για  ανύψωση  -  εκκένωση  του  κάδου  απορριμμάτων  

σε  περίπτωση  βλάβης . 

 

Σύστημα σάρωσης:   

Θα  διατίθεται   συνολικά  δύο  περιστρεφόμενες  πλευρικές  βούρτσες ,  έμπροσθεν  των  εμπρόσθιων  

τροχών , η  μία  εκ  των  οποίων  (δεξιά)  θα  καθαρίζει  το  ρείθρο , αμφότερες  δε  θα  οδηγούν  τα  

απορρίμματα  και  την  σκόνη ,  λάσπη ,  σε  κεντρικό  πέταγμα , έτσι  ώστε  αυτά  να  στοιχίζονται  με  

τέτοιο  τρόπο  ώστε  το  στόμιο  αναρρόφησης  που  ακολουθεί , να  περνάει  ακριβώς  πάνω  από  τα  

στοιχισμένα  απορρίμματα  και  να  τα  απορροφά  πλήρως  το  στόμιο  αναρρόφησης .Το πλάτος σάρωσης 

πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο υδραυλικά από την καμπίνα με μέγιστο πλάτος τουλάχιστον 2200 mm. Το 

μέγιστο πλάτος σάρωσης για λόγους μείωσης του κόστους λειτουργίας πρέπει να επιτυγχάνεται με μόνο δύο 

ψήκτρες. Επίσης πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης επί του εδάφους ανεξάρτητα για κάθε 

βούρτσα. Η διάμετρος των βουρτσών θα είναι τουλάχιστον 900 mm.  

 

 

 



Οι  δύο  εμπρόσθιες  πλευρικές  βούρτσες  θα  έχουν  δυνατότητα  εύκολης  και  γρήγορης  

αντικατάστασης  . Στην  προσφορά  θα  αναφέρονται  οι  διαστάσεις  των  βουρτσών  , το  υλικό  

κατασκευής  τους  , οι  τυχόν  δυνατότητες  επέκτασης  , ρύθμισης  της  γωνίας  τους  , καθώς  και  αν  

υπάρχουν  διάφορα  συστήματα  ασφαλείας  (από  προσκρούσεις  κ.λ.π.)  θα  υπάρχει  δυνατότητα  

υδραυλικού  ανεβοκατεβάσματος  των  βουρτσών  και θα υπάρχει δυνατότητα  συνεχούς  ρύθμισης  των  

στροφών  τους  από  την  καμπίνα  του  οδηγού  , ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις. Προκειμένου να μην 

αποσπάται η προσοχή του χειριστή οι στροφές των βουρτσών θα εμφανίζονται στην οθόνη πολλαπλών 

λειτουργιών η οποία θα είναι τοποθετημένη στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα.   

Η  ταχύτητα  σάρωσης  (ταχύτητα  εργασίας  του  σαρώθρου)  θα  πρέπει να είναι τουλάχιστον   25  

χλμ/ώρα  και  θα  αυξομειώνεται  από  το  χειριστή  -  οδηγό  ανάλογα  με  την  ποσότητα  και  το  είδος  των  

απορριμμάτων  αλλά  και  την  κατάσταση  του  οδοστρώματος . 

Για  την  αποφυγή  δημιουργίας  σύννεφου  σκόνης , ειδικά  μπεκ  θα  ψεκάζουν  νερό  ακριβώς  

μπροστά  από  το  σημείο  σάρωσης  εκάστης  βούρτσας . 

Τα  απορρίμματα  θα  αναρροφούνται  λόγω  του  κενού  που  δημιουργείται  στο  στόμιο  αναρρόφησης  

μέσω  ειδικής  αναρροφητικής  τουρμπίνας  αλλά  και  λόγω  της  ειδικής  διαμόρφωσης  και  απόστασης  

του  εμπρόσθιου  τμήματος  στομίου  αναρρόφησης  από  το  έδαφος . Το  στόμιο  και  ο  οχετός  

αναρρόφησης  θα  είναι  απαραίτητα συνδεδεμένα  στεγανά  με  την  κεφαλή  αναρρόφησης  ώστε  να  

αποφεύγονται  απώλειες  απορροφητικότητας. Το πλάτος του στομίου αναρρόφησης δεν πρέπει να είναι 

μικρότερο από 500 mm  Με  χειρισμό  από  την  καμπίνα  θα  μπορεί  ο  χειριστής  να  ανυψώσει  όλο  το  

σύστημα  σάρωσης  για  αποφυγή  μεγάλων  εμποδίων .Το στόμιο αναρρόφησης θα πρέπει να είναι 

τοποθετημένο ακριβός πίσω από τις βούρτσες και να διαθέτει ειδικό κλαπέ για την αναρρόφηση μεγάλων 

αντικειμένων. Για ευκολότερη λειτουργία ο χειρισμός του κλαπέ θα γίνεται απαραίτητα από ποδομοχλό 

εντός της καμπίνας έτσι ώστε ο χειριστής να έχει πλήρη έλεγχο για το διάστημα ενεργοποίησης και 

απενεργοποίησης του. 

Ο  χειρισμός  και ο  έλεγχος  του  συστήματος  σάρωσης  θα  πρέπει  να  είναι  απλός  και  λειτουργικός  

και  θα  γίνεται  μέσω  της  κονσόλας  χειρισμών  του  θαλάμου  οδήγησης  του  σαρώθρου. Όλο  το  

σύστημα  σάρωσης  και  αναρρόφησης  θα  λαμβάνει  κίνηση  από  τον  κινητήρα  των  σαρώθρων  καθώς  

επίσης  και  όλες  οι  προβλεπόμενες  εφαρμογές  θα  μπορούν  να  λειτουργήσουν  από  την  υδραυλική  

εγκατάσταση  του  σαρώθρου .  

 

 Σύστημα  νερού 

Η  δεξαμενή  νερού  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  συνθετικό υλικό , χωρητικότητας  απαραίτητα 

μεγαλύτερης των 180 λίτρων με ηλεκτρονική ένδειξη της στάθμης. Επίσης πρέπει να διαθέτει σύστημα 

ανακύκλωσης νερού χωρητικότητας περίπου 180 λίτρα έτσι ώστε να αυξάνεται στο μέγιστο δυνατό η 

αυτονομία του.  

Θα  διαθέτει  στον  στάνταρ  εξοπλισμό  του  σύστημα  ανακύκλωσης  του  νερού  που  συλλέγεται  στη  

δεξαμενή  απορριμμάτων .  

Θα  διατίθεται  αντλία  νερού  κατάλληλης  παροχής  και  πίεσης  για  τον  ψεκασμό  του  νερού  μέσω  

των  μπεκ  ψεκασμού  νερού  για  κατακάθιση  της  σκόνης  κατά  τη  σάρωση. Η παροχή νερού θα μπορεί 

να ρυθμίζεται   κατά  βούληση  από  τον  θάλαμο  ή  να  απομονώνονται  τελείως, για  οικονομία  νερού.  

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ψεκασμού νερού στο στόμιο αναρρόφησης τόσο από το δοχείο 

ανακύκλωσης όσο και από το δοχείο καθαρού νερού έτσι ώστε σε περίπτωση έλλειψης νερού στο δοχείο 

ανακύκλωσης να μπορεί να γίνεται ψεκασμός από το δοχείο καθαρού νερού. Η ρύθμιση αυτή θα γίνεται από 

την καμπίνα.  

 

Σύστημα πιστολέτου υψηλής πίεσης νερού 

Το σάρωθρο θα φέρει σύστημα υψηλής πίεσης νερού (μάνικα με πιστολέτο) με πίεση 120 bar  τουλάχιστον 

και  μήκους 10m για την πλύση διαφόρων αντικειμένων καθώς και του ιδίου σαρώθρου. 

 

Εξωτερικός σωλήνας αναρρόφησης  

Tο σάρωθρο  θα φέρει  εύκαμπτο εξωτερικό σωλήνα αναρρόφησης τοποθετημένο στην οροφή του 

σαρώθρου υποβασταζόμενο από βραχίονα με αερανάρτηση για μέγιστη άνεση κατά την λειτουργία του, για 

αποκομιδή απορριμμάτων από δυσπρόσιτα σημεία, για αναρρόφηση φύλλων, απορριμμάτων από επιστήλια 

καλαθάκια και γενικά από σημεία δύσκολης προσπέλασης κλπ το μήκος του οποίου θα  είναι   τουλάχιστον 

3500m.  

 



Καμπίνα οδήγησης 

 Θα  είναι  στηριγμένη  επί  του  πλαισίου,  με  ηχομονωτικό  ανεμοθώρακα  ασφαλείας    security  , 

θέα  στα  σημεία  εργασίας  απ’ ευθείας  ή  μέσω  καθρεπτών , εργονομικό, ρυθμιζόμενο  κάθισμα  οδηγού 

με ζώνη ασφαλείας , με  πλήρη  πίνακα  χειρισμών  και  χειριστηρίων,    ηλεκτρικό  υαλοκαθαριστήρα  και  

ηλεκτρικό  σύστημα  νερού  υαλοκαθαριστήρα  καθώς  και  εργοστασιακό  κλιματισμό. Το σάρωθρο θα 

φέρει 2 πόρτες έκαστη με επένδυση. Επίσης πρέπει να διαθέτει συρόμενα παράθυρα τόσο δεξιά όσο και 

αριστερά.  

 Το  όχημα  θα  φέρει  πλήρη  ηλεκτρολογική  εγκατάσταση  φωτισμού , σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  

Κ.Ο.Κ.  και  θα  είναι εφοδιασμένο  με  φάρο  και  τα  προβλέποντας  από  την  Ελληνική  Νομοθεσία  

φωτιστικά  και  ηχητικά  σήματα  καθώς  και  καθρέπτες  για  τον  έλεγχο  των  περιστροφικών  σαρώθρων  

και  των  ρείθρων .  

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο  και ρύθμιση των παραμέτων λειτουργίας θα διαθέτει οθόνη πολλαπλών 

ενδείξεων τοποθετημένη σε εργονομική θέση (στο ύψος των ματιών του χειριστή) προκειμένου να μην 

αποσπάται η προσοχή του κατά την λειτουργία.   

Η οθόνη θα έχει την δυνατότητα ένδειξης τουλάχιστον των παρακάτω δεδομένων: 

• Ενδείξεις προειδοποίησης και πληροφορίας όπως έλεγχος φόρτισης μπαταρίας, πίεσης λαδιού, 

θερμοκρασία μέσου ψύξης και υδραυλικού λαδιού, υπερφόρτωση κάδου απορριμμάτων, στάθμη 

καυσίμου και καθαρού νερού καθώς και κατάστασης φίλτρου σωματιδίων, ώρες λειτουργίας, ώρες 

σάρωσης και απόσταση σάρωσης 

• Ένδειξη συνολικών ωρών και ωρών εργασίας με δυνατότητα μηδενισμού 

• Ένδειξη συνολικής απόστασης και απόστασης σάρωσης με δυνατότητα μηδενισμού 

• Ένδειξη κατάστασης φίλτρου σωματιδίων και δυνατότητα χειροκίνητης αναζωογόνησης  

• Ένδειξη παροχής υδραυλικών κυκλωμάτων 

• Ένδειξη θέσης της εμπρόσθιας βάσης στήριξης των βουρτσών 

• Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση αντλίας νερού και ρύθμισης ποσότητας 

• Ένδειξη στάθμης νερού στο δοχείο καθαρού νερού 

• Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση, ρύθμιση και ένδειξη στροφών βουρτσών 

• Ενεργοποίηση –απενεργοποίηση, ρύθμιση και ένδειξη στροφών τουρμπίνας αναρρόφησης 

• Δυνατότητα ρύθμισης και αποθήκευσης τουλάχιστον έξι διαφορετικών προγραμμάτων λειτουργίας 

σάρωσης 

• διαγνωστικό σύστημα με ένδειξη κωδικών βλάβης με αναλυτική περιγραφή αυτών. Επίσης πρέπει 

να υπάρχει μνήμη για την αποθήκευση και ανάγωση των τελευταίων κωδικών βλάβης.  

• Αντίστροφη μέτρηση για υπολειπόμενο χρόνο και χιλιόμετρα μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη 

συντήρηση  

Το σάρωθρο θα μπορεί να φέρει απόλυτα συμβατά παρελκόμενα αποχιονισμού και γι αυτό εντός του 

πολυοργάνου που διαθέτει το σάρωθρο θα υπάρχει κατάλληλο μενού για την εργασία αποχιονισμού με 

ρυθμίσεις για το υλικό διασκορπισμού (αλάτι) όπως διάμετρο διασκορπισμού και ποσότητα. 

Μαζί με την προσφορά να κατατεθούν οδηγίες λειτουργίας κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα 

(εναλλακτικά στην αγγλική) όπου θα απεικονίζεται ο τρόπος λειτουργίας και οι δυνατότητες ρύθμισης της 

οθόνης πολλαπλών λειτουργιών.  

 

Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια  

Το σάρωθρο  θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών . Θα φέρει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά.      

Θα υπάρχει  πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, φώτα πορείας, σταθμεύσεως 

και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος. Έναν (1) περιστρεφόμενο φάρο πορτοκαλί χρώματος, Προβολείς 

εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων. Ειδικές 

αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες. Ύπαρξη σημάνσεων για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από 

τους εργαζόμενους.  

Για λόγους ασφαλείας θα υπάρχει ηχητική σήμανση κατά την ενεργοποίηση της λυχνίας αλλαγής πορείας 

(φλας) και κατά την οπισθοπορεία με δυνατότητα απενεργοποίησης για νυκτερινή εργασία.  

Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια  και να μην είναι 

εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη 

διανοίξεως οπών στο όχημα. 

 

 



Το όχημα θα φέρει  τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, 

διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ.  

Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και  κάθε ειδικής 

διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας.   

 

Λοιπός Εξοπλισμός: 

Το όχημα θα παραδοθεί   τα ακόλουθα παρελκόμενα : 

• Σειρά εργαλείων  

• Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

• Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.  

• Τρίγωνο βλαβών . 

• Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του 

οχήματος, για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα (κατά 

προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή 

ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση 

κατά το δυνατόν)     

Ποιότητα-  Καταλληλότητα - Τεχνική Υποστήριξη    

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

• Υπεύθυνη Δήλωση προσκόμισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου  προκειμένου να είναι εφικτή η 

ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

• Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτος για το πλήρες όχημα (η εγγύηση να 

είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς 

καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή 

φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) . 

•  Υπεύθυνη δήλωση παροχής  ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των 

ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών  θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

• Οι προσφέροντες πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου κατασκευής ή του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα   στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της 

προμήθειας στον διαγωνιζόμενο. 

β) θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν 

αυτό κριθεί σκόπιμο. 

γ) θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.   

• Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο  αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση 

του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από 

την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) 

εργασίμων ημερών. ΄ 

     

Εκπαίδευση Προσωπικού 

 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργατών , χειριστών του αγοραστή για 

το χειρισμό   και συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα 

εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και 

άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).  

 

 Παράδοση Οχημάτων 

 Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον 

Προμηθευτή. Το όχημα θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, πιστοποιήσεις για την έκδοση των 

πινακίδων.  

 

Ο χρόνος  παράδοσης   δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 180 ημέρες. Να υποβληθεί σχετική 

Υπεύθυνη Δήλωση.   

 

  



 Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του προσφερόμενου 

εξοπλισμού, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι 

δυνατότητες των προσφερόμενων οχημάτων. 

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς 

ISO 9001:2015, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015  και διασφάλισης της υγείας και της 

ασφάλειας κατά την εργασία ISO 45001:2018 ή ισοδύναμα αυτών,  του κατασκευαστή του προσφερόμενου 

είδους.  

 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

Αναρροφητικού σαρώθρου 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1 Πλαίσιο 100-120 4,00 

2 Κινητήρας 100-120 
5,00 

3  Σύστημα μετάδοσης 100-120 3,00 

4  Σύστημα διεύθυνσης 100-120 6,00 

5 Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

6 Άξονες – Ανάρτηση - Ελαστικά 100-120 4,00 

7 Κάδος απορριμμάτων 100-120 4,00 

8 Υδραυλικό σύστημα 100-120 4,00 

9 
Σύστημα λειτουργίας σάρωσης του 

Σαρώθρου (Σύστημα Σάρωσης) 
100-120 

18,00 

10  Καμπίνα οδήγησης 100-120 10,00 

11 
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και 

Ασφάλεια 
100-120 

5,00 

12  Λοιπός εξοπλισμός  100-120 3,00 

  ΓΕΝΙΚΑ      

13 Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

14  Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή 

προστασία  
100-120 10,00 

15 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 

υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 

ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 

ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 

αποκατάστασης 

100-120 10,00 

16 Χρόνος παράδοσης  100-120 5,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100,00 

  

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 

βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και  προκύπτει από τον  τύπο:  

U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν   (τύπος 1) 

όπου:  «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  ανάθεσης Κν και ισχύει  

σ1+σ2+..σν=1 (100%)       (τύπος  2) 

Η  οικονομική προσφορά (Ο.Π.)  και η  συνολική ως  άνω  βαθμολογία U  προσδιορίζουν την ανηγμένη 

προσφορά, από τον τύπο: 

 

λ = Ο.Π. 

   U 

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο σύγκρισης λ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας  1300 λίτρων 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.   Εισαγωγή – σκοπός 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

2.   Γενικά 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

3.    Πλαίσιο 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

4.   Κινητήρας 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

5.   Σύστημα μετάδοσης 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

6.    Σύστημα πέδησης 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

7.    Σύστημα διεύθυνσης 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

8.   Άξονες – αναρτήσεις – ελαστικά 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

9.  Κάδος απορριμμάτων 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

10.  Υδραυλικό σύστημα 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

11.  Σύστημα λειτουργίας του Σαρώθρου  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

12.  Σύστημα  νερού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

13.  Σύστημα πιστολέτου υψηλής πίεσης νερού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

14.  Εξωτερικός σωλήνας αναρρόφησης  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

15.  Καμπίνα οδήγησης 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

16.   Χρωματισμός 

 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

  



 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

17.  Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και 

Ασφάλεια  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

18.  Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία  

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

19.  Τεχνική Υποστήριξη   

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

20.  Εκπαίδευση Προσωπικού 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

21.  Παράδοση Οχημάτων 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

22.  Συμπληρωματικά Στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς 

Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική 

μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

 

 

Οι απαντήσεις στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωσης  να είναι κατά προτίμηση αναλυτικές και επεξηγηματικές 

 

 

 

 

 

 

   Κομοτηνή 9/11/2020 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανημάτων έργου  

 

 

Αρ. Μελέτης: 140/2020 

                    

                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 332.000,00 € χωρίς φπα 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. Αναρροφητικό σάρωθρο ΤΕΜ 1 87.000,00€     87.000,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 87.000,00€ 

    Φ.Π.Α. 24% 20.880,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
107.880,00€ 

 

 

 

 

 

 

Κομοτηνή 9/11/2020 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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