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Προμήθεια ενός (1) καινούριου ή 
ελαφρώς μεταχειρισμένου 
πλυντηρίου  κάδων απορριμμάτων 
 
 
 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Προμήθεια ενός (1) καινούριου ή ελαφρώς μεταχειρισμένου πλυντηρίου  

κάδων απορριμμάτων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας 

Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες  αυτού του 

επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η  ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη 

λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, και Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Η παλαιότητα των οχημάτων του Δήμου επιφέρει: 

 Επιπλέον οικονομική επιβάρυνση συντήρησης    

 Αύξηση του χρόνου παραμονής στα συνεργεία   . 

 Αύξηση των καθημερινών ελέγχων και περισσότερη ενασχόληση του προσωπικού συντήρησης . 

 Αύξηση κατανάλωσης καυσίμου  

 Σημαντική αύξηση εκπομπών καυσαερίων   

 Σημαντικότατη αύξηση εκπομπής μικροσωματιδίων μεγαλύτερων των 10PM 

 Σημαντική αύξηση εκπομπής θορύβου    

 Αύξηση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης  . 

 Δυσκολία εξεύρεσης ανταλλακτικών. 

  Έλλειψη  συστημάτων ασφαλείας   

 Χαμηλή ποιότητα εργασίας. 

 

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω  η  συγκεκριμένη προμήθεια  είναι  επιβεβλημένη και αναγκαία για 
την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας  και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. 

Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος πρόκειται  να προμηθευτεί τα εξής είδη: 

 

 

A/A ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. CPV 

1 Καδοπλυντήριο  1 34144000-8 
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Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη παρατίθενται αναλυτικά οι επί μέρους ειδικές συγγραφές υποχρεώσεων 

(Τεχνικές Προδιαγραφές) - τα Φύλλα Συμμόρφωσης, καθώς και τα κριτήρια Βαθμολόγησης των Τεχνικών 

Προσφορών. 

 

Η εν λόγω προμήθεια, θα υλοποιηθεί μέσω Ανοικτό  Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.. 
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».  Άρθρο 267 
Αποκλεισμός οικονομικών φορέων από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης λόγω αθέτησης 
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων - Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 2Α στο 
άρθρο 73 του ν. 4412/2016 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», του ν. 3548/2007 (Α’ 68) 
«Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

                                                           
1
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, όπως και το πρότυπο ΕΝ1501 όπου απαιτείται και τις σχετικές με τα είδη της 

παρούσης Ευρωπαϊκές οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κλπ. 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Πύλος ……../……../2022 

 
 

 
 

Ιωάννης Πετρόπουλος 
Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Πύλος ……../……../2022 

Η Δ/ντρια Π.Δ.- Π.Ζ. 

 

 
Μαρία Σταυροπούλου 

                Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Άρθρο 1ο – Γενικά 

Η  παρούσα  µελέτη  αφορά  την  προµήθεια  ενός  καινούριου ή ελαφρώς μεταχειρισμένου οχήματος 

πλύσης -  απολύμανσης  κάδων απορριµµάτων,  με κατάλληλη αυτονομία ώστε να είναι εφικτή η 

καθημερινή επίτευξη  του έργου της πλύσης και απολύμανσης 100  κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων, 

ανά  εφοδιασμό νερού .  

Το όχηµα θα είναι καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο έχοντας διανύσει έως 3.000km, σε άριστη 

κατάσταση, αξιόπιστο, γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

Ε.Ε, θα φέρει σήµανση CE και θα αποτελείται από το πλαίσιο και την υπερκατασκευή. Θα δέχεται όλους 

τους τυποποιηµένους κατά DIN  30700,  DIN  30740  και  ΕΝ  840  κάδους  απορριµµάτων,  πλαστικούς  ή  

µεταλλικούς, χωρητικότητας από 120 έως 1.100 lt. 

Καθώς πρόκειται για ένα μηχάνημα  για το οποίο ο Δήμος θα διαθέσει ένα σημαντικό κομμάτι των 

οικονομικών του πόρων, θα  εξασφαλισθεί απαραίτητα από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς η 

επίδειξη του προσφερόμενου  μοντέλου . 

Όσα σημεία ζητούνται με τον χαρακτηρισμό "απαραίτητα" θα πρέπει να πληρούνται από τους 

προσφέροντες, ειδάλλως οι προσφορές δεν θα αξιολογούνται. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες. Στις τιμές που αναφέρεται ο χαρακτηρισμός "περίπου" 

επιτρέπεται απόκλιση έως ± 10% προκειμένου να μην περιορίζεται ο ανταγωνισμός 

Άρθρο 2ο – Τεχνικές   Προδιαγραφές Οχήµατος 

2.1 Πλαίσιο 

Θα είναι   σύγχρονο, µε µεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήµη, με κατάλληλο μικτό και ωφέλιμο βάρος για την 
άνετη και ασφαλή λειτουργία του. Το μικτό βάρος του θα είναι έως 6,5tn . 

 

Θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση  ανάλυσης βαρών μαζί με λεπτομερή κατανομή φορτίων επί του πλαισίου 
(σχεδιάγραμμα) με την παρακάτω σειρά: ολικό µικτό βάρος - βάρος εμπορικού πλαισίου με καμπίνα οδήγησης 
και γεμάτη δεξαμενή πετρελαίου -βάρος ψευδοπλαισίου - βάρος εξαρτημάτων-βάρος θαλάμου πλύσης-βάρος 
δεξαμενών- βάρος νερού.   

Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυµένης κατασκευής µε διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστηµα 
ανάρτησης.  

 

Το µεταξόνιο θα είναι το µικρότερο δυνατό για τη μέγιστη ευελιξία του οχήµατος.  Οι διαστάσεις θα είναι οι 
μικρότερες δυνατές έτσι ώστε να μπορεί να εισέρχεται και να στρίβει σε στενούς δρόμους με παρκαρισμένα 
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αυτοκίνητα. Θα βαθμολογηθούν περισσότερο τα πλαίσια με τα μικρότερα μεταξόνια και τις μικρότερες δυνατές 
διαστάσεις.  

 

Θα υποβληθεί απαραίτητα   αναλυτικό σχεδιάγραμμα του κατασκευαστή όπου θα αποδεικνύονται οι  εξωτερικές 
διαστάσεις του μηχανήματος και η συμμόρφωσή του με όλους τους κανονισμούς για τη θέση σε κυκλοφορία.  

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες εξωτερικές διαστάσεις θα είναι:  μέγιστο μήκος 6.700mm, μέγιστο πλάτος 2.300mm, 
μέγιστο ύψος 3.000mm. 

 

2.2 Κινητήρας 

Ο κινητήρας θα είναι DIESEL, ευρέως διαδεδομένος,  τετράχρονος, υδρόψυκτος, ισχύος τουλάχιστον 140Ηp και 

κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. για τις εκποµπές καυσαερίων  τουλάχιστον ΕURO VI. Το 

επίπεδο θορύβου πρέπει να είναι σύµφωνα µε την οδηγία 92/97 EC. 

 Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα. 

 Η ελάχιστη χωρητικότητα της δεξαμενής πετρελαίου θα είναι 100 λίτρα περίπου. 
 Υποχρεωτικά θα υπάρχει φίλτρο -διαχωριστήρας καυσίμου - νερού για την προφύλαξη του συστήματος 
τροφοδοσίας από νοθευμένα καύσιμα. 

 

2.3 Σύστηµα µετάδοσης 

Το   όχημα  θα έχει  σειριακό  κιβώτιο 6 ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μίας ταχύτητας οπισθοπορείας. Ο 
κινητήριος άξονας θα είναι απαραίτητα ο οπίσθιος. Το όχηµα θα µπορεί να κινηθεί µε πλήρες φορτίο σε δρόµο µε 
κλίση μεγαλύτερη του 25% .Να δοθεί  ανάλυση των σχέσεων μετάδοσης κίνησης . Η αναρριχητική ικανότητα θα 
ανέρχεται στο 30% περίπου . 

 

2.4 Σύστηµα πέδησης & ευστάθιας 

Το  σύστηµα  πέδησης  πρέπει  να  είναι  διπλού  κυκλώµατος, με υποβοήθηση σέβρο σύµφωνα µε τους 
ευρωπαϊκούς κανονισµούς (οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την οδηγία 98/12 της ΕΟΚ).  

Θα διαθέτει απαραίτητα σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών  (ABS) τελευταίας γενιάς (4ης) και σύστημα 
αποφυγής ολίσθησης σε επιφάνειες με χαμηλή πρόσφυση (ASR). Παράλληλα θα φέρει απαραίτητα σύστημα 
ελέγχου ευστάθειας ΕSP, το οποίο θα αντιλαμβάνεται θα ρυθμίζει την πέδηση κάθε τροχού ξεχωριστά.  

 Θα υπάρχουν αυτοαεριζόμενα δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς. Το υλικό τριβής των φρένων δε θα περιέχει 
αµίαντο. Το χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχηµα υπό πλήρες φορτίο ακόµα και σε κλίσεις. 

 

2.5 Σύστηµα διεύθυνσης 

Το σύστηµα διεύθυνσης πρέπει να είναι υδραυλικό σύµφωνο µε τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς (οδηγία 92/62 
EC). Το τιµόνι πρέπει να είναι ρυθµιζόµενο κατά ύψος και εµπρός – πίσω σε σχέση µε τον οδηγό.  

Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του οχήµατος. Θα βαθμολογηθεί  περισσότερο η μικρότερη 
δυνατή ακτίνα στροφής . Το όχημα θα φέρει απαραίτητα σύστημα ελέγχου πρόσφυσης των τροχών και  σύστημα 
εκκίνησης σε ανωφέρεια/κατωφέρεια. 

 

2.6 Άξονες –αναρτήσεις – ελαστικά 

Να δοθεί περιγραφή για την ικανότητα φόρτισης των αξόνων. Η ικανότητα φόρτισης των παραπάνω πρέπει να 
υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις φόρτισης του οχήµατος για όλες τις συνθήκες κίνησής του. 

Το όχηµα πρέπει να φέρει τροχούς µε κατάλληλα ελαστικά επίσωτρα αναγνωρισμένων οίκων και άριστης 
ποιότητας. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις.   

 

2.7 Καµπίνα οδήγησης 
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Η  καµπίνα του  οδηγού  πρέπει  να  είναι   προωθηµένης  οδήγησης,  και να φέρει πολύ καλή µόνωση έναντι 

θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών.  

Πρέπει να διαθέτει τρεις θέσεις επιβαινόντων , σύστηµα κλιµατισµού (air condition) εργοστασιακής τοποθέτησης 

καθώς και σύστηµα θέρµανσης και αερισµού. Πρέπει να παρέχει την µεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για ασφαλή 

οδήγηση, να φέρει ανεµοθώρακα από γυαλί τύπου LAMINATED (TRIPLEX), SECURIT ή παρόµοιου τύπου  

ασφαλείας, η διαφάνεια του  οποίου  πρέπει  να είναι  άριστη  και  να µην  προκαλεί παραµόρφωση των 

αντικειµένων προς οποιαδήποτε διεύθυνση.  

Γενικά πρέπει να φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σ΄ όλα τα παράθυρα, εκ των οποίων τα πλευρικά να ανοίγουν µε 

µηχανικό ή ηλεκτρικό µηχανισµό. Η καµπίνα θα διαθέτει δύο (2) πόρτες. Επίσης θα διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον 

υαλοκαθαριστήρες µε αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίδακες νερού, για τον καθαρισµό του ανεµοθώρακα, δύο (2) 

τουλάχιστον ρυθµιζόµενα αλεξήλια, δάπεδο µε πλαστικά ταπέτα, εσωτερικό φωτισµό και πυροσβεστήρα, 

κατάλληλα στερεωµένο και κατάλληλων προδιαγραφών.  

Οι διαστάσεις της καµπίνας και οι θέσεις σε αυτήν πρέπει να επιτρέπουν να µεταφέρονται άνετα εκτός του 

οδηγού δύο (2) ακόµη καθήµενα άτοµα. Το κάθισµα του οδηγού πρέπει να είναι άνετο, ανατοµικό, ρυθµιζόµενο 

αεροκάθισµα, ενώ των συνοδηγών άνετο, ανατοµικό, ξεχωριστό για τον καθέναν ή µονοκόµµατο. Η καµπίνα 

πρέπει να φέρει ακόµη διπλούς εργονοµικούς καθρέπτες. Το ταµπλό του οχήµατος πρέπει να έχει όλα τα 

απαραίτητα όργανα ελέγχου, τις φωτεινές ενδείξεις και τα χειριστήρια για την ασφαλή παρακολούθηση των 

λειτουργιών, των βλαβών και της κίνησης του οχήµατο. Θα φέρει απαραίτητα στερεοφωνικό/ράδιο/CD,   ψηφιακό    

ταχογράφο, ταχύμετρο, στροφόμετρο, οδόμετρο,    ρευµατοδότη  . Θα έχει ενδείξεις φόρτισης μπαταρίας, άμεσης 

στάσης, πίεσης λαδιού, στάθμης καυσίμου, θερμοκρασίας νερού, λειτουργίας κινητήρα, προθέρμανσης, στάθμης 

υγρού φρένων & φθοράς τακακιών, φίλτρου σωματιδίων και  βομβητή φώτων.  

Στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής θα είναι τοποθετηµένη έγχρωµη κάµερα (CCTV) για την παρακολούθηση των 

εργασιών από τον θάλαµο οδήγησης, µέσω οθόνης.  

Ο οδηγός θα μπορεί να ενεργοποιήσει από την καμπίνα την παροχή ρεύματος στην υπερκατασκευή  και  τον 

δυναμολήπτη . Ο δυναμολήπτης θα ενεργοποιείται πνευματικά και θα απεμπλέκεται αυτόματα  όταν ο οδηγός 

πατάει  συμπλέκτη.  

 

2.8 Ηλεκτρικό σύστηµα. 

Το όχηµα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. (φώτα, προβολείς, 

αναλάµποντα  (φλας), ηχητικές  συσκευές, σύστηµα βοµβητή  κατά  την πορεία όπισθεν του οχήµατος, 

δύοπεριστρεφόµενους και εγκατάσταση φωτισµού για νυχτερινή εργασία. Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με 

αντικλεπτικό σύστημα immobilizer. 

 

3. Αρθρο 3ο - Τεχνικές προδιαγραφές υπερκατασκευής 

 

3.1 Γενικά χαρακτηριστικά 

Η  υπερκατασκευή  πρέπει  να  είναι   καινούρια ή ελαφρώς μεταχειρισμένη, τελευταίας τριετίας,   τοποθετημένη 

επί  του πλαισίου  σύµφωνα µε  τους  κανόνες  της  τέχνης και  της  επιστήµης, και να πληρoί τους κανονισμούς 

ΕΝ1501. Για προστασία του περιβάλλοντος να δύναται να πλένει και να απολυμαίνει απαραίτητα χωρίς χρήση 

χημικών υγρών,  όλους  τους  τυποποιηµένους κάδους  απορριµµάτων προδιαγραφών DIN  30700-30740 και ΕΝ 

840, µεταλλικών ή πλαστικών, χωρητικότητας από 120 lt µέχρι 1.100 lt, µέσα σε κλειστό στεγανό θάλαµο, µε 

καυτό νερό θερμοκρασίας  85-90 βαθμών Κελσίου και με χρήση ατμού (χειρονακτικά) 

 Η ολοκλήρωση του  κύκλου πλύσης ( εσωτερικά και εξωτερικά) θα γίνεται απαραίτητα  εντός ενός με ενάμιση 

λεπτού περίπου ανά κάδο των 1.100 λίτρων, (πλύση συντήρησης) προκειμένου το όχημα να δύναται να ακολουθεί 

το προπορευόμενο απορριμματοφόρο. Στο αναφερθέν χρονικό διάστημα  η κατανάλωση νερού θα ανέρχεται   15 

λίτρα περίπου,  έτσι ώστε να εξοικονομείται νερό και να προστατεύεται το περιβάλλον . Τόσο ο χρόνος πλύσης , 

όσο και η κατανάλωση του νερού θα πιστοποιούνται από επίσημη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής. 
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Η ηλεκτρονική διαχείριση της υπερκατασκευής θα γίνεται μέσω  προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC), ο 

οποίος θα βρίσκεται προφυλαγμένος σε στεγανό κουτί σε εσωτερική και προσβάσιμη θέση της υπερκατασκευής. 

Επί ποινή αποκλεισμού θα μπορεί να απενεργοποιηθεί .  

Θα υπάρχειαντιστροφέας τάσης ( inverter) , ο οποίος θα τροφοδοτεί τον καυστήρα της υπερκατασκευής. 

 

3.2 ∆εξαµενή καθαρού νερού 

Η   δεξαµενή   καθαρού   νερού   θα   είναι     έτσι τοποθετηµένη, ώστε να µην υπάρχει καµιά µετατόπιση του 

κέντρου βάρους του οχήµατος κατά τη διάρκεια της πλύσης κάδων. Πρέπει να είναι ικανής χωρητικότητας για την 

πλήρη πλύση-απολύμανση (εσωτερικά και εξωτερικά) 100 περίπου κάδων των 1.100 λίτρων ανά εφοδιασμό 

νερού,  κατασκευασµένη από υλικό με αποδεδειγμένη αντοχή στη διάβρωση.  

Η δεξαμενή θα   πρέπει   να   φέρει   θυρίδα επόπτευσης κατάλληλης διαµέτρου, καθώς και στόµιο πλήρωσης και 

εκκένωσης. Πρέπει επίσης να διαθέτει εξωτερικό  δείκτη στάθµης νερού καθώς και ειδικό σύστηµα ηχητικής 

προειδοποίησης στον θάλαµο του οδηγού, όταν η στάθµη του νερού θα έχει κατέλθει κάτω από ένα όριο 

ασφαλείας.  

Τέλος πρέπει να διατίθεται  σύστηµα, το οποίο να θέτει εκτός λειτουργίας το συγκρότηµα  νερού πλύσης, προς 

αποφυγήν καταστροφής  του  λόγω  έλλειψης  νερού.  Θα υπάρχει στόµιο µε  βάνα κατάλληλης διαµέτρου, για την 

ταχεία εκκένωσή της. 

 

3.3  ∆εξαµενή ακάθαρτου νερού 

Πρέπει να είναι της ίδιας χωρητικότητας µε την δεξαµενή καθαρού νερού, κατασκευασµένη  από υλικό ανθεκτικό 

στη διάβρωση. Η θέση της δεξαμενής ακάθαρτου νερού σε σχέση με αυτή του καθαρού εναπόκειται στο 

σχεδιασμό του κατασκευαστή. Για λόγους ασφάλειας , το κέντρο βάρους του οχήματος θα πρέπει να μένει πάντα 

σταθερό και στο ίδιο σημείο, το οποίο θα αποδεικνύεται με σχεδιάγραμμα  .Θα υπάρχει στόµιο µε  βάνα 

κατάλληλης διαµέτρου, για την ταχεία εκκένωσή της. 

Το συνολικό βάρος των δεξαμενών καθαρού και ακάθαρτου νερού δεν θα ξεπερνάει τα 150kg προς 

εξοικονόμιση βάρους και κατανάλωσης καυσίμων. 

 

3.4  Θάλαµος πλύσης κάδων 

Ο θάλαµος πλύσης κάδων πρέπει να είναι κλειστού τύπου, με υδραυλικό έμβολο που θα φέρει  απαραίτητα δύο 

ρομποτικές  κεφαλές  , άριστης ποιότητας οι οποίες θα εκτελούν περιστροφικές κινήσεις με διαφορετικές κλίσεις. 

Οι κεφαλές θα περιστρέφονται λόγω της διέλευσης του νερού, του οποίου η παροχή θα ενεργοποιείται μέσω 

πνευματικών βαλβίδων. Οι κεφαλές θα εδράζονται σε υδραυλικό μηχανισμό ανύψωσης, ώστε να προσεγγίζουν τα 

τοιχώματα των κάδων. 

 Ο θάλαμος θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένος για να δέχεται τον/τους  κάδο/κάδους  και να αποκλείει τη 

διαρροή νερού στο δρόµο. Θα υπάρχουν όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή  απότοµης πτώσης της, σε 

περίπτωση που το υδραυλικό σύστηµα τεθεί εκτός λειτουργίας. Η εσωτερική επένδυση του θαλάµου  θα  είναι  

από  ανοξείδωτο  χαλυβδοέλασµα  υψηλής  ποιότητας  ΙΝΟΧ  ΑΙSI  304 .  

Να υποβληθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς  πρωτότυπη βεβαίωση του κατασκευαστή σχετικά µε την 

ποιότητα των χρησιµοποιούµενων χαλυβδοελασµάτων για το προσφερόμενο μηχάνημα.  

Στον 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 

ακάθαρτων νερών . Κάθε πλευρά του κάδου θα πλένεται με ξεχωριστό περιστροφικό  μηχανισμό αποτελούμενο 

από ειδικά μπεκ. Επίσης πρέπει να υπάρχει σύστημα κατακράτησης υλών από τα  ακάθαρτα νερά με διπλή σίτα 

ώστε να προστατεύεται η αντλία ακαθάρτων.  

Aπορρίμματα, σακούλες και γενικά ό,τι βρίσκεται στους κάδους και αποκολλάται κατά την πλύση τους , θα 

συγκεντρώνονται σε ειδικό χώρο του θαλάμου πλύσης . Προκειμένου ο χώρος συγκέντρωσης απορριμμάτων να 

μπορεί να καθαρίζεται ανά πάσα στιγμή θα υπάρχει απαραίτητα οπίσθια εξωτερική θύρα πρόσβασης, η οποία θα 

περιγράφεται και θα απεικονίζεται στην προσφορά. 
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3.5 Σύστηµα ανύψωσης κάδων 

Στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής θα υπάρχει το  σύστηµα ανύψωσης των κάδων σύμφωνα με τους 

κανονισμούς ασφαλείας ΕΝ1501. Το σύστηµα πρέπει να φέρει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία με γαλβανισμένα 

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

µέσω υδραυλικού συστήµατος βραχιόνων και κτένας, που θα ενεργοποιούνται από τον πίνακα χειρισμού με 

απόλυτη ασφάλεια.  

Θα γίνει περιγραφή του τρόπου ανύψωσης. Το σύστηµα ανύψωσης κάδων θα  εδράζεται απαραίτητα στην πίσω 

πόρτα του θαλάµου πλύσης ώστε όταν αυτή κλείνει να μην βρίσκεται εκτός του οχήματος (ασφάλεια - αποφυγή 

κίνησης του οχήματος με ανοιγμένα μπράτσα ανύψωσης).  

Το σύστημα της κτένας θα δύναται να ανυψώσει απαραίτητα  ταυτόχρονα δύο κάδους των 120-240 λίτρων 

(εξοικονόμηση χρόνου). Η ανύψωση θα γίνεται μόνο αφού ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα δύο ξεχωριστοί διακόπτες 

(ασφάλεια). 

 

3.6 Σύστηµα πλύσεως κάδων εσωτερικά 

Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να   πλένει - απολυμαίνει αποτελεσματικά το  εσωτερικό  όλων των κατά DIN 

τυποποιημένων κάδων  χωρητικότητας  από  120  lt  µέχρι  1.100  lt,  πλαστικών  ή µεταλλικών με πίεση 200 bar 

περίπου. Θα διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου πλύσης των κάδων µε χρονοδιακόπτη στον πίνακα 

ελέγχου, ανάλογα µε τις ανάγκες και το βαθµό ρύπανσης των κάδων. 

 Το σύστηµα πλύσης θα αποτελείται απαραίτητα από δύο τουλάχιστον ρομποτικές κεφαλές πλύσης, από ειδικό 

ανοξείδωτο κράµα. Η κάθε κεφαλή θα φέρει ικανό αριθµό ακροφυσίων τα οποία θα εκτοξεύουν απαραίτητα 

περιστροφική δέσμη νερού για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας στην πλύση. Τα μπεκ των κεφαλών 

θα μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν προς συντήρηση ή αντικατάστασή τους.  Οι κεφαλές θα εισέρχονται 

στον κάδο, και θα πλησιάζουν τα τοιχώµατά του για επίτευξη άριστης ποιότητας πλύσης. Η  κεφαλή πλύσης 

πρέπει να είναι κατασκευής γνωστού εξειδικευµένου κατασκευαστή αντίστοιχων ειδών. Η  προέλευση της  και  τα 

τεχνικά στοιχεία της  θα υποβληθούν  υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά.  

Ο κάθε προσφέρων θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα προκειμένου να μπορεί να επιδείξει στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης το προσφερόμενο μηχάνημα όλα  τα παραπάνω ως άνω ζητούμενα καθώς πρόκειται για καινούριο ή 

ελαφρώς μεταχειρισμένο. 

3.7 Σύστηµα πλύσης κάδων εξωτερικά 

Η υπερκατασκευή θα φέρει τον απαραίτητο εξοπλισµό για το εξωτερικό πλύσιµο των κάδων  χωρητικότητας από 

120 lt µέχρι και 1.100 lt, µεταλλικών ή πλαστικών. Θα υπάρχουν περιστροφικοί  εκτοξευτήρες νερού 

τοποθετηµένοι σε κάθε τοίχωµα του θαλάµου πλύσης (δεξιά -αριστερά -στην οροφή και στην πόρτα) . Η εξωτερική 

πλύση θα είναι δυνητική και η επιλογή θα γίνεται  από  τον πίνακα ελέγχου.  

Ο συνολικός χρόνος ανύψωσης και εναπόθεσης στο έδαφος ενός κάδου των 1100 λίτρων, μαζί με  την  εσωτερική 

και εξωτερική πλύση συντήρησης,   θα ανέρχεται σε ένα με ενάμιση λεπτό περίπου  και θα βεβαιώνεται με 

δήλωση του κατασκευαστή. Η γρήγορη και αποτελεσματική πλύση κρίνεται απαραίτητη , προκειμένου το όχημα 

να μπορεί να ακολουθεί το δρομολόγιο του προπορευόμενου απορριμματοφόρου.  

Ο κάθε προσφέρων θα πρέπει  να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να επιδείξει στην Επιτροπή 

Αξιολόγησης τα ως άνω. 

 

3.8 Πυθμένας θαλάμου πλύσης 

Ο διαχωρισµός του ακάθαρτου νερού από τα στερεά κατάλοιπα επιτυγχάνεται µε  διπλό  ανοξείδωτο µεταλλικό  

φίλτρο,  στον  πυθµένα  του  θαλάµου  πλύσης, ο οποίος θα πρέπει να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 120 λίτρα. Ο 

πυθμένας θα είναι ανοξείδωτος , άριστης κατασκευής .Το ακάθαρτο νερό θα διοχετεύεται στη δεξαμενή 

ακαθάρτων  µέσω κατάλληλης σωλήνωσης και  αντλίας. Απαραίτητα θα υπάρχει εξωτερική θύρα πρόσβασης στο 

χώρο συλλογής των μικροαπορριμμάτων με ελάχιστες διαστάσεις, 70 εκατοστών πλάτος και 45 εκατοστών ύψος. 

Η θύρα θα ασφαλίζει ερμητικά μέσω μοχλού ενώ όταν είναι ανοιχτή δεν θα εκτελείται κύκλος πλύσης. 
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3.9  Απομόλυνση κάδου 

Το σύστηµα απομόλυνσης κάδων πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι είναι φιλικό στο περιβάλλον και να 

γίνεται πρωτίστως  με τη χρήση υψηλής θερμοκρασίας μέσω του ζεστού νερού με θερμοκρασία άνω των 90 

βαθμών Κελσίου και του ατμού με θερμοκρασία άνω των 120 βαθμών Κελσίου. Θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση 

του κατασκευαστή που θα πιστοποιεί τις δυνατότητες απόδοσης του καυστήρα. 

Θα υπάρχει επικουρικά ξεχωριστή κατάλληλη δεξαμενή υγρού απολύμανσης της οποίας η χρήση θα είναι 

δυνητική και με δυνατότητα να παρακαµφθεί .  

 

3.10 Πίνακας ελέγχου και χειρισµού 

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

της καµπίνας του οδηγού, πίνακα ελέγχου και χειρισµού όλων των λειτουργιών πλύσης (ανυψωτικό σύστηµα – 

πλύση/απολύµανση κάδων – αυτόµατος κύκλος κλπ). Θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας  

Τα υλικά του πίνακα  πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και αντοχής σε βαριά και συνεχή χρήση. Θα δοθεί 
λεπτομερής περιγραφή των εντολών που δίνονται από τον πίνακα όπως και απεικόνιση αυτού. 

 

3.11 Αντλίες 

Το όχηµα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα τις παρακάτω αντλίες με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1.  Αντλία υψηλής πίεσης άριστης ποιότητας. Η αντλία θα έχει  απαραίτητα ικανότητα πίεσης 200 bar  , θα είναι 
ιπποδύναμης τουλάχιστον 12 hp με παροχή από 20 έως 26 λίτρα/λεπτό.  

Kατά την πλύση, η ρύθμιση πίεσης και παροχής της αντλίας θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται το επιθυμητό 
αποτέλεσμα και να επιτυγχάνεται η γρήγορη αποκόλληση των σκουπιδιών .  

Θα είναι διακοπτόµενης λειτουργίας και θα φέρει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας για την αποφυγή 
υπερπίεσης και µανόµετρο. Μέσω της αντλίας αυτής θα τροφοδοτείται και το πιστόλι πλύσης . 

 

2. Αντλία απαγωγής και μεταφοράς του ακάθαρτου νερού από τον θάλαµο πλύσης  στον αντίστοιχο χώρο 
συλλογής, ικανής ισχύος και παροχής για τη γρήγορη μεταφορά. Η αντλία θα πρέπει να είναι άριστης κατασκευής 
ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της, τοποθετημένη σε σημείο με εύκολη πρόσβαση. Θα υπάρχει 
υποχρεωτικά σύστημα αυτοκαθαρισμού της αντλίας ακαθάρτων σε περίπτωση εμπλοκής της .  

 

3.12 Σύστηµα θέρµανσης  νερού  

Το σύστηµα θέρµανσης του νερού θα αποτελείται από  καυστήρα, λέβητα και αντλία κυκλοφορίας νερού. Η 

θερμική ικανότητα του καυστήρα θα είναι απαραίτητα μεγαλύτερη των 90.000 kcal και η θερμοκρασία του νερού 

στην εξαγωγή του καυστήρα θα μπορεί να  φτάνει τους 100 βαθμούς ώστε να εξασφαλίζεται η πλύση των κάδων 

με υψηλή θερμοκρασία νερού δηλαδή στους 90 βαθμούς Κελσίου περίπου . 

 Ο καυστήρας  θα  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας  και  διακοπτόµενης λειτουργίας. H τροφοδοσία του καυστήρα θα 
γίνεται απαραίτητα από τη δεξαμενή πετρελαίου του οχήματος .Θα  υπάρχει σύστηµα απαγωγής των 
καυσαερίων από τον χώρο της υπερκατασκευής όπως και τρόπος απενεργοποίησης της λειτουργίας του (ποινή 
αποκλεισμού) 

Για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή δημιουργίας θειϊκού οξέως από την υγροποίηση, η 
θερμοκρασία των εξερχόμενων καυσαερίων   θα κυμαίνεται απαραίτητα από 200 έως 280 °C.  Το σύστηµα 
θέρμανσης του νερού θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήµατα ασφαλείας, τα οποία θα πρέπει να 
περιγραφούν αναλυτικά.  

 

Θα κατατεθεί  απαραίτητα δήλωσή του κατασκευαστή του καυστήρα για την θερμογόνο δύναμη σε θερμίδες (kcal) 
και τη θερμοκρασία των καυσαερίων. 
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Θα κατατεθεί απαραίτητα σχεδιάγραμμα με όλα τα τμήματα του συστήματος θέρμανσης (βαλβίδες, ροοστάτες, 
κλπ) ώστε να είναι κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας του. 

Για την προστασία της σερπαντίνας από τα άλατα θα υπάρχει απαραίτητα κατάλληλη διάταξη για την 
κατακράτηση αλάτων, στη γραµµή άντλησης του καθαρού νερού ,η οποία θα µπορεί να ελεγχθεί οπτικά και να 
αντικατασταθεί.   

Θα κατατεθεί φωτογραφία με τη θέση του φίλτρου/φίλτρων αφαλάτωσης .  

 

3.13 Σύστημα παραγωγής ατμού 

Θα υπάρχει υποχρεωτικά εγκατάσταση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας για την παραγωγή 
κεκορεσμένου ατμού, ο οποίος θα διοχετεύεται σε ειδικό θερμομονωμένο σωλήνα που στο άκρο του θα 
προσαρμόζεται ειδικό  πιστόλι εκτόξευσης ατμού.  Η χρήση του ατμού θα γίνεται για την αφαίρεση των ρύπων 
περιμετρικά των κάδων αλλά και για την απολύμανση των  σημείων που  κρίνεται απαραίτητο. Το πιστόλι θα 
προσαρμόζεται στο σωλήνα με ταχυσύνδεσμο  και θα φέρει βαλβίδα εκτόνωσης , η οποία θα υγροποιεί γρήγορα 
τον ατμό και θα κατεβάζει άμεσα τη θερμοκρασία κατά το πέρας της εργασίας.Υποχρεωτικά το πιστόλι θα φέρει 
και βαλβίδα εκτόνωσης που θα ενεργοποιείται αυτόματα. Θα δοθεί αναλυτική περιγραφή του συστήματος 
παραγωγής ατμού και του του πιστολιού. 

3.14 Επισκεψιμότητα προς επισκευή ή συντήρηση 

Προς ευκολία συντήρησης ή αποκατάστασης βλάβης, όλα τα παρακάτω (σημεία 1-9) είναι απολύτως απαραίτητα 
προκειμένου να αξιολογηθεί κάθε προσφορά. Οι θύρες πρόσβασης σε καίρια σημεία θα βρίσκονται απαραίτητα 
σε κατάλληλο ύψος ώστε ο μηχανικός συντήρησης  να εργάζεται άνετα χωρίς να σκύβει ή να χρειάζεται σκάλα 
(ασφάλεια).  

 Συγκεκριμένα : 

1.  η αντλία υψηλής πίεσης νερού θα είναι προσβάσιμη από  αντίστοιχη θύρα πρόσβασης. 

2. ο χώρος συσσώρευσης υλικών στο θάλαμο πλύσης, θα είναι προσβάσιμος από την αντίστοιχη θύρα 

πρόσβασης . Όταν η θύρα πρόσβασης είναι ανοιχτή, δεν θα ενεργοποιείται κύκλος πλύσης. 

3. οι βαλβίδες μηχανισμού ανύψωσης κάδων, θα είναι προσβάσιμες μέσω ανοιγόμενης θυρίδας. 

4. οι πνευματικές βαλβίδες λειτουργίας πλύσης, θα είναι προσβάσιμες μέσω ανοιγόμενης θυρίδας. 

5. το δοχείο απολυμαντικού υγρού, θα είναι προσβάσιμο από την θύρα πρόσβασης στον εσωτερικό 

χώρο της υπερκατασκευής. 

6. ο καυστήρας θα είναι προσβάσιμος  από την θύρα πρόσβασης στον εσωτερικό χώρο της 

υπερκατασκευής 

7. οι δεξαμενές  καθαρού και ακάθαρτου νερού θα είναι προσβάσιμες και το εσωτερικό τους 

επιθεωρήσιμο,   από τον εσωτερικό χώρο της υπερκατασκευής (χωρίς ανάγκη σκαρφαλώματος  στην 

οροφή του οχήματος - ασφάλεια) 

8. ο χώρος συγκέντρωσης των υλικών κατά την πλύση (εντός του θαλάμου πλύσης) και των φίλτρων 

κατακράτησης  θα είναι επισκέψιμος μέσω εξωτερικής, οπίσθιας θύρας πλάτους >70 εκατοστών και 

ύψους >45 εκατοστών . 

9. θα υπάρχουν απαραίτητα βάνες ταχείας εκκένωσης των κάτωθι: 

 της  αντλίας υψηλής πίεσης, του καυστήρα, του θαλάμου πλύσης,  

 της δεξαμενής καθαρού και ακάθαρτου  νερού. 

 Ολες οι βάνες θα είναι στον ίδιο εξωτερικό χώρο για λόγους ευκολίας και αποτροπής αμέλειας . Το 

 σύστημα εκκένωσης θα ενεργοποιείται από ένα διακόπτη. 

 

3.15 Συστήματα ασφαλείας για το προσωπικό και το μηχάνημα 

Καθώς πρόκειται για θέματα ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων στο εργαζόμενο προσωπικό ή αποφυγής 
ζημιών στο μηχάνημα, τα ακόλουθα είναι απολύτως απαραίτητα και θα πρέπει να τηρούνται αλλιώς οι προσφορές 
δεν θα αξιολογούνται . Πέραν αυτών θα αξιολογηθεί θετικά ό, τι σύστημα υπάρχει που συμβάλει περαιτέρω. 

 

 Ενδείξεις στον οδηγό  
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Προκειμένου ο οδηγός να έχει τον καλύτερο δυνατό  έλεγχο, θα υπάρχει απαραίτητα ειδικός πρόσθετος πίνακας 
ενδείξεων και εντολών με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 μπουτόν ενεργοποίησης ηλεκτρικής παροχής υπερκατασκευής 
 μπουτον απενεργοποίησης ηλεκτρικής παροχής υπερκατασκευής 
 λυχνία χαμηλής στάθμης υδραυλικού λαδιού και καθαρού νερού 

 

 Κάμερα επόπτευσης και βομβητής οπισθοπορείας 

Ο χώρος τοποθέτησης των κάδων στο σύστημα ανύψωσης θα εποπτεύεται μέσω κάμερας. Θα υπάρχει βέβαια 

οθόνη στην καμπίνα του οδηγού. 

Κατά την ενεργοποίηση της όπισθεν θα ηχεί βομβητής. 

 

 Σκαλοπάτια μεταφοράς   

Το  όχηµα πρέπει  να  διαθέτει  στο  πίσω  µέρος του  δύο  σκαλοπάτια  µεταφοράς προσωπικού  αντιολισθητικού 

τύπου, ανακλινόμενα και με ελάχιστες διαστάσεις : 300 χιλιοστά πλάτος και 350 εκατοστά βάθος.  

 

 Γρήγορη εκκένωση νερού (πχ σε περίπτωση παγετού ή μη χρήσης) 

Θα υπάρχουν ξεχωριστές βάνες γρήγορης εκκένωσης νερού. Οι βάνες θα βρίσκονται τοποθετημένες στο ίδιο 

σημείο προς ευκολία χειρισμών. Οι βάνες θα εκκενώνουν: 

1. την αντλία νερού 

2. την σερπαντίνα του καυστήρα 

3. τον θάλαμο πλύσης 

4. τις βαλβίδες 

5. την δεξαμενή καθαρού νερού 

6. την δεξαμενή ακάθαρτου νερού 

 

 Προστασία καυστήρα 

Η σερπαντίνα του καυστήρα θα προστατεύεται από τη συσσώρευση αλάτων μέσω δοχείου φωσφορικών αλάτων. 

Το δοχείο θα βρίσκεται σε εξωτερική θέση και θα είναι διαφανές, ώστε ο έλεγχος της στάθμης να είναι άμεσος. Ο 

καυστήρας θα φέρει φίλτρο πετρελαίου. 

 

 Προστασία αντλίας υψηλής πίεσης νερού 

Θα υπάρχει απαραίτητα  φίλτρο κατακράτησης υλικών τοποθετημένο πριν την είσοδο του καθαρού νερού στην 

δεξαμενή, όπως και δεύτερο φίλτρο πριν την είσοδο του νερού στην αντλία 

 

 Ενεργοποίηση εντολής ανύψωσης - κατάβασης κάδων  

Η ενεργοποίηση κάθε κίνησης του ανυψωτικού μηχανισμού θα γίνεται απαραίτητα από την ταυτόχρονη και 

συνεχή ενεργοποίηση δύο διακοπτών και όχι ενός. Με την ταυτόχρονη και συνεχή ενεργοποίηση των διακοπτών 

θα εκτελούνται διαδοχικά και αυτόματα όλες οι κινήσεις από την ασφάλιση του κάδου έως και την ασφάλιση 

(κλείσιμο των θυρών) του θαλάμου πλύσης (ποινή αποκλεισμού). 

 

 Χαμηλή στάθμη υδραυλικού λαδιού και καθαρού νερού 

Ο οδηγός και ο προσωπικό θα ειδοποιούνται με ηχητικά σήματα τόσο στον πίνακα εντολών πλύσης, όσο και στο 

χώρο της υπερκατασκευής όσο και στην καμπίνα. Θα υπάρχουν επίσης φωτεινές ενδείξεις (κόκκινες λυχνίες) 

προειδοποίησης.  

 

 Αυτοκαθαρισμός αντλίας ακαθάρτων 

Για την αποφυγή κωλυμάτων κατά την εκτέλεση προγραμμάτων πλύσης από φρακάρισμα της αντλίας ακαθάρτων, 

θα υπάρχει απαραίτητα σύστημα απεμπλοκής-αυτοκαθαρισμού της χωρίς χρήση εργαλείων ή 
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αποσυναρμολόγησης της . Ο αυτοκαθαρισμός της θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε ένα λεπτό περίπου για να 

συνεχίζεται το πρόγραμμα. 

 

 Σύστημα φιλτραρίσματος ακάθαρτων νερών 
Θα υπάρχει απαραίτητα μεγάλη οπίσθια θύρα στο κάτω μέρος του θαλάμου πλύσης, ώστε να είναι κάθε στιγμή 
δυνατός ο καθαρισμός του χώρου  συγκέντρωσης υλικών που βρίσκονται στους κάδους. Απαραίτητα θα υπάρχει 
εύκολα αποσπώμενο συρταρωτό,  διπλό φίλτρο ώστε να μπορεί να καθαρίζεται άμεσα. Να γίνει περιγραφή των 
φίλτρων και να δοθεί υλικό τεκμηρίωσης 

 

3.16  Βασικός βοηθητικός εξοπλισµός 

Το όχηµα θα φέρει απαραίτητα  στον βασικό   εξοπλισµό του τα παρακάτω: 

1. Ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης µήκους 10 m τουλάχιστον, που θα καταλήγει σε πιστόλι  ισχυρής 

κατασκευής με ενσωματωμένους τρεις διαφορετικούς εκτοξευτήρες νερού για διαφορετικές χρήσεις 

(περιστροφική ρήψη, δέσμη, βεντάλια). Το πιστόλι θα είναι ρυθμιζόμενης πίεσης (bar) και παροχής 

νερού (λιτρα/λεπτό) με αυτοφερόμενη βαλβίδα. Θα δοθεί ακριβής περιγραφή και φωτογραφίες του 

συστήματος  
2. Ενσωματωμένος εργοστασιακός εξοπλισμός  για   απορρύπανση , απολύμανση και καθαρισμού 

επιφανειών όπως και άμεσης εξαγωγής ρύπων εξαγωγής - κολλημένων αφισών- τσιχλών κλπ , με τη 
χρήση κεκορεσμένου ατμού(μέγιστη ασκούμενη πίεση 0,3 bar/cm3). 

 

3.17 Προαιρετικός εξοπλισμός 

Το όχημα θα φέρει προεγκατάσταση ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί  εάν το  θελήσει ο Δήμος  στο μέλλον ο 

κάτωθι εξοπλισμός : 

1. Εξοπλισμός αποτελούμενος από  σωλήνα εκτόξευσης νερού μέσω μπεκ για τον καθαρισμό και συντήρηση 
υδρορροών. 

2. Εξοπλισμός αποτελούμενος από δίσκο με περιστρεφόμενα μπεκ  εκτόξευσης νερού υπό πίεση για 
καθαρισμό επιφανειών όπως πλατείες κλπ. 

3. Πιστόλι με κατάλληλη διάταξη για άντληση υδάτων από φρεάτια  
 

Όλα τα παραπάνω θα περιγραφούν απαραίτητα αναλυτικά δίνοντας φωτογραφίες των συστημάτων.  

 

Αρθρο 4ο -  Συνοδευτικός   εξοπλισµός 

Το πλυντήριο θα πρέπει να παραδοθεί µε τον εξής εξοπλισµό : 

1. Σετ εργαλείων για µικροεπισκευές, δηλαδή: μία (1) ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων εργαλείων 
(ένα (1) µπουλονόκλειδο, µία (1) σειρά γερµανικών κλειδιών, ένα (1) γαλλικό κλειδί, ένα (1) σφυρί, δύο 
(2) κατσαβίδια, ένα (1) δοκιµαστικό και µία (1) πένσα) . Αυτά πρέπει να αναφέρονται λεπτοµερώς σε 
σχετικό πίνακα που θα συνοδεύει την προσφορά. Τα προσφερόµενα εργαλεία να βρίσκονται σε κιβώτια 
ή ερµάριο σε κατάλληλη θέση. 

2. Πυροσβεστήρα σύµφωνα µε τον κ.ο.κ. 
3. Φαρµακείο σύµφωνα µε τον κ.ο.κ.  
4. Πλήρη εφεδρικό τροχό (ζάντα και ελαστικό). 
5. Φώτα νυχτερινής εργασίας. 
6. Έναν περιστρεφόµενο φάρο πίσω και έναν µπροστά, τουλάχιστον. 
7. Εγκατάσταση φωτισµού (φώτα stop, πορείας, φλας) και ανακλαστικές λωρίδες. 
8. Τρίγωνο βλαβών. 
9. Γρύλλο. 
10. Βιβλία οδηγιών χρήσης και συντήρησης υπερκατασκευής  

Η αξία όλων των ανωτέρω να περιλαµβάνεται στην προσφερόµενη τιµή του οχήµατος. 

 

Αρθρο 5ο -  Επίδειξη 
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θα  εξασφαλισθεί απαραίτητα από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς η επίδειξη του προσφερόμενου 
μοντέλου ώστε να διαπιστωθεί η αξιοπιστία , η αποδοτικότητα και η καταλληλότητα του.  

 

Αρθρο 6ο -  Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία 

Με την προσφορά να κατατεθεί: 

 Αντίγραφo πιστοποιητικoύ διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008 του κατασκευαστή  από 
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. 

 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον  κατασκευαστή οίκο προς το  τεχνικό προσωπικό του οικονομικού φορέα 
στη συντήρηση και εκτέλεση επισκευών στο προσφερόμενο μηχάνημα.  

 

 Για εξοικονόμηση χρόνου και λόγω του μειωμένου προσωπικού του Δήμου, θα πρέπει  συντήρηση και  
επισκευές να γίνονται κατά κύριο λόγο στο χώρο του Δήμου. Ως εκ τούτου θα πρέπει ο ανάδοχος οικονομικός 
φορέας να διαθέτει τουλάχιστον ένα πλήρως εξοπλισμένο κινητό συνεργείο επισκευών.  
 

Αρθρο 7ο - Τεχνική Υποστήριξη  

Ο προμηθευτής με την προσφορά  οφείλει να καταθέσει ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

 Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για 1 έτος για το πλήρες μηχάνημα (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  παροχήςανταλλακτικών  τουλάχιστον  για  10  έτη.  Το  διάστημα παράδοσης των 
ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες. 

 Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης / service. Η ανταπόκριση του 
συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ  εντός  τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και ηέντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. 

 

Αρθρο 8ο -  Εκπαίδευση προσωπικού 

Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει τους εργάτες και χειριστές του αγοραστή στο χειρισμό 
και την συντήρηση. Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, 
αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.) 

 

  Αρθρο  9ο -  Χρόνος παράδοσης 

Η τελική παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή. 
Το όχημα θα παραδοθεί με την άδεια κυκλοφορίες και τις πινακίδες του. 

Λόγω των συσσωρευμένων αναγκών και της επερχόμενης τουριστικής περιόδου, ο χρόνος  παράδοσης του 
μηχανήματος έτοιμο προς κυκλοφορία  δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από ένα (1) μήνα. 

Να υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με τον προσφερόμενο χρόνο παράδοσης 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ     

1.  Μικτό βάρος  100-120 6,00 

2.  Ισχύς Κινητήρα 100-120 5,00 

3.  Ροπή Στρέψης Κινητήρα 100-120 3,00 

4.  Σύστημα μετάδοσης κίνησης 100-120 4,00 

5.  Σύστημα πέδησης 100-120 4,00 

6.  Σύτημα αναρτήσεων  100-120 4,00 

7.  Καμπίνα οδήγησης 100-120 4,00 

8.  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
  

9.  
Χωρητικότητα δεξαμενών καθαρού 
νερου & ακαθάρτων- υλικά και τρόπος 
κατασκευής 

100-120 8,00 

10.  Επισκεψιμότητα 100-120 2,00 

11.  Σύστημα θέρμανσης-χαρακτηριστικά  100-120 6,00 

12.  Ανυψωτικό σύστημα κάδων 100-120 6,00 

13.  Αντλία υψηλής πίεσης- Αντλία 
ακαθάρτων - Χαρακτηριστικά  

100-120 10,00 

14.  Κεφαλή πλύσης κάδων- χαρακτηριστικά 100-120 8,00 

15.  ΓΕΝΙΚΑ  
  

16.  Εκπαίδευση προσωπικού 100-120 5,00 

17.  
 Εγγύηση καλής λειτουργίας - 
αντισκωριακή προστασία  

100-120 10,00 

18.  

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική 
υποστήριξη- Χρόνος παράδοσης 
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνος 
ανταπόκρισης  συνεργείου – Χρόνος 
αποκατάστασης 

100-120 10,00 

19.  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) 
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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 
   Καινούριου ή ελαφρώς μεταχειρισμένου πλυντηρίου  κάδων απορριμμάτων έως 3.000 
Χλμ. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ
Η 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ 

 

1 Γενικά    

1.1 Να είναι εφικτή η πλύση συντήρησης 
(εξωτερικά και εσωτερικά) περίπου 100  
κάδων απορριμμάτων των 1100 λίτρων 
ανά εφοδιασμό νερού. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

1.2 Να εισέρχεται σε στενούς δρόμους 
ανοιχτού χώρου 2,5 μέτρων 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

1.3 Να φέρει σήμανση "CE" AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

1.4 Να είναι καινούριο ή ελαφρώς 
μεταχειρισμένο 

 χιλιομετρική ένδειξη 
του πλαισίου 
μικρότερη των 3000 
χιλιομέτρων 

  

2 Τεχνικές προδιαγραφές οχήματος    

2. 1 Πλαίσιο     

2.1.1 To πλαίσιο να έχει μεγάλη 

κυκλοφορία στην Ελλάδα και 

άριστη φήμη 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

2.1.2 Ολικό μικτό επιτρεπόμενο βάρος 

πλαισίου (permgrossweight) να 

προκύπτει απαραίτητα από το 

προσπέκτους του κατασκευαστή 

<6500 κιλά   

2.1.3 Aπόβαρο πλαισίου 

(περιλαμβάνεται η καμπίνα 

οδήγησης, βάρος 3 ατόμων = 

210 kg,βάρος καυσίμου με 

πλήρη δεξαμενή, εφεδρικός 

τροχός) 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.1.4 Ωφέλιμο φορτίο πλαισίου (να 

προκύπτει απαραίτητα από το 

 ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   
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προσπέκτους του 

κατασκευαστή) 

2.1.5 Απόβαρο ψευδοπλαισίου ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.1.6 Βάρος κενών δεξαμενών νερού 

(καθαρού & ακάθαρτου)  

    ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.1.7 Βάρος μέγιστης ποσότητας 

μεταφερόμενου νερού  

    ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.1.8 Συνολικό βάρος 

υπερκατασκευής έτοιμη προς 

λειτουργία με γεμάτη δεξαμενή 

νερού και απολυμαντικού 

    ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.1.9 Συνολικό μήκος έτοιμου προς 

λειτουργία οχήματος (με κλειστά 

σκαλοπάτια) 

Έως 6700 χιλιοστά   

2.1.10 Συνολικό πλάτος έτοιμου προς 

λειτουργία οχήματος 

 Έως 2300 χιλιοστά   

2.1.11 Συνολικό ύψος έτοιμου προς 

λειτουργία οχήματος 

Έως 3000 χιλιοστά   

2.1.12 Αναλυτικό σχεδιάγραμμα 

εξωτερικών διαστάσεων  του 

κατασκευαστή, του  έτοιμου 

προς λειτουργία μηχανήματος  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ    

2.2 Κινητήρας    

2.2.1 Ιπποδύναμη  >150 hp   

2.2.2 Περιβαλλοντικές προδιαγραφές 

 

EURO VI   

2.2.3 Χωρητικότητα δεξαμενής 

πετρελαίου 

>90 λίτρα   

2.2.4 Σχεδιάγραμμα ροπών-

ιπποδύναμης 

ΝΑΙ   

2.3 Σύστημα μετάδοσης κίνησης    

2.3.1 Κιβώτιο 6 ταχυτήτων 

εμπροσθοπορείας και 1 

ταχύτητας οπισθοπορείας 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

2.3.2 Ανάλυση σχέσεων μετάδοσης 

κίνησης 

ΝΑΙ   

2.4 Σύστημα πέδησης και 

ευστάθιας 

   

2.4.1 Δισκόφρενα σε όλους τους 

τροχούς 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

2.4.2  Σύστημα ABS ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

2.4.3 Σύστημα ASR ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

2.4.4 Σύστημα ESP ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   
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2.5 Σύστημα διεύθυνσης    

2.5.1 Σύμφωνο με Οδηγία 92/62 ΕΕ ΝΑΙ   

2.6 Αξονες -Ελαστικά    

2.6.1 Ικανότητα φόρτισης εμπρόσθιου άξονα   ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.6.2 Ικανότητα φόρτισης οπίσθιου άξονα   ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.6.3 Ωφέλιμο φορτίο εμπρόσθιου άξονα   ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.6.4 Ωφέλιμο φορτίου οπίσθιου άξονα   ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.6.5 Περιγραφή αξόνων   ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

2.7 Καμπίνα οδήγησης    

2.7.1 Όργανα, ενδεικτικές λυχνίες, χειριστήρια ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

2.7.2 Άνεση , ασφάλεια και θόρυβος  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

2.7.3 Κάμερα οπισθοσκόπησης και οθόνη 
στην καμπίνα 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

2.7.4 Απενεργοποίηση του δυναμολήπτη με 
το πάτημα του συμπλέκτη 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

2.8 Ηλεκτρικό σύστημα    

2.8.1 Ποιότητα- προδιαγραφές προστασίας ΚΑΤΑ    ΙP   

2.8.2 Ύπαρξη inverterτροφοδοσίας καυστήρα     

2.8.3  Προσβασιμότητα ασφαλειοθήκης και 
ρελέ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

3 Υπερκατασκευή    

3.1 Γενικά χαρακτηριστικά     

3.1.1 Πλύση 100 κάδων χωρητικότητας 1100 
λίτρων με νερό σε θερμοκρασία 90 

ο
C 

με υψηλή πίεση σε κλειστό στεγανό 
θάλαμο  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.1.2 Ολοκλήρωση κύκλου πλύσης 
(εσωτερικά και εξωτερικά) σε ένα με 
ενάμιση λεπτό   περίπου 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.1.3 Ταυτόχρονη κατανάλωση νερού κατά 
τον προδιαγραφόμενο χρόνο κύκλου 
πλύσης συντήρησης (εσωτερικά και 
εξωτερικά) κάδου 1100  λίτρων, 10 -15 
λίτρα περίπου 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ    

3.1.4 Μέγιστο μήκος υπερκατασκευής με 
κλειστά σκαλοπάτια  

<4800 χιλιοστά   

3.1.5 Υποβολή σχεδίου υπερκατασκευής με 
διαστάσεις του κατασκευαστικού οίκου 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.1.6 Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασίας 
ανύψωσης-πλύσης συντήρησης και 
κατάβασης ανά κάδο 1100 λίτρων εντός 
1 έως 1,5 λεπτό περίπου. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.1.7 Επισκεψιμότητα υπερκατασκευής ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

3.2 Δεξαμενή καθαρού νερού    

3.2.1 Ικανής  χωρητικότητας για την πλύση 
100 κάδων απορριμμάτων των 1100 
λίτρων 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   
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3.2.2 Βάρος   ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

3.2.3 Υλικό δεξαμενής  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΥΛΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

  

3.2.4 Ευκολία αντικατάστασης σε περίπτωση 
αστοχίας υλικού 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

3.3 Δεξαμενή ακάθαρτου νερού    

3.3.1 Xωρητικότητα      ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

3.3.2 Βάρος      ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ   

3.3.3 Υλικό ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΥΛΙΚΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

  

3.3.4 Ευκολία αντικατάστασης σε 
περίπτωση αστοχίας υλικού 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

3.4 Θάλαμος πλύσης κάδων    

3.4.1 Κατά την πλύση δεν θα εξέρχονται 
νερά. Οι βραχίονες ανύψωσης των 
κάδων θα μπαίνουν μέσα στο 
θάλαμο 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.4.2 Υλικό κατασκευής  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟ 
ΕΛΑΣΜΑ 

  

3.4.3 Δήλωση κατασκευαστή για την 
ποιότητα του υλικού του 
θαλάμου 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.4.4 Ύπαρξη εξωτερικής θύρας  
πρόσβασης-καθαρισμού χώρου 
συγκέντρωσης σκουπιδιών 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.5 Σύστημα ανύψωσης κάδων    

3.5.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.6 Σύστημα πλύσης κάδων 
εσωτερικά 

   

3.6.1 Τουλάχιστον δύο ρομποτικές 
κεφαλές , οι οποίες θα 
προσεγγίζουν τα εσωτερικά 
τοιχώματα των κάδων 
υδραυλικά ή πνευματικά 

ANAΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

3.6.2 Εγχειρίδιο συντήρησης 
ρομποτικών κεφαλών 

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.6.3 Τουλάχιστον 3 μπεκ ψεκασμού 
ανά ρομποτική κεφαλή 

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.6.4 Τρόπος αντικατάστασης μπεκ σε 
περίπτωση στόμωσης  

ANAΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

3.6.5 Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου 
πλυσίματος  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.7 Σύστημα πλύσης κάδων 
εξωτερικά 

   

3.7.1 Σε κάθε πλευρά του θαλάμου 
πλύσης  (εξαιρουμένου του 
δαπέδου) και ένας μηχανισμός 
πλύσης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ - 
ANAΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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2 

3.7.2. Δυνατότητα εξαίρεσης 
εξωτερικής πλύσης 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

3.7.3 Περιγραφή τρόπου λειτουργίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

3.8 Πυθμένας θαλάμου πλύσης    

3.8.1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3.8 
της μελέτης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.8.2 Φωτογραφία τρόπου 
φιλτραρίσματος και πυθμένα 
θαλάμου πλύσης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.9 Απομόλυνση κάδων    

3.9.1 Θα γίνεται πρωτίστως με χρήση 
ζεστού νερού 90 

ο
C περίπου , το 

οποίο θα εκτοξεύεται με υψηλή 
πίεση ή χειρονακτικά με τη 
χρήση κορεσμένου ατμού 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.9.2 Θα υπάρχει ξεχωριστή δεξαμενή 
για απορρυπαντικό υγρό  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.9.3 Η επιλογή χρήσης 
απορρυπαντικού υγρού θα 
γίνεται από τον πίνακα ελέγχου 
και χειρισμών 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.10 Πίνακας ελέγχου και 
χειρισμού 

   

3.10.1 Αναλυτική περιγραφή πίνακα 
ελέγχου με φωτογραφίες 
διακοπτών 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.10.2 Συστήματα ασφαλείας ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

3.11 Αντλίες    

3.11.1 Αντλία υψηλής πίεσης νερού     

3.11.1.1 Σχεδιάγραμμα τρόπου 
προστασίας αντλίας από 
θερμοκρασία νερού 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.11.1.2 Προσπέκτους αντλίας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.11.1.3 Μέγιστη ικανότητα πίεσης 
αντλίας 

>=200 bar   

3.11.1.4 Αποδόσεις  αντλίας κατά την 
πλύση   
( παροχή , πίεση) 

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ   

3.11.2 Aντλία απαγωγής και μεταφοράς 
ακάθαρτου νερού 

   

3.11.2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας  
 ( παροχή , πίεση) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.12.2.2. Εξωτερική θέση για την εύκολη 
συντήρηση- επισκευή της 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.12 Σύστημα θέρμανσης νερού    

3.12.1 Επιτυγχανόμενη 
θερμοκρασίανερού 

       90 
Ο 

C   

3.12.2 Θερμοκρασία καυσαερίων 200-280 
Ο 

C   

3.12.3 Θερμογόνος δύναμη καυστήρα >90.000 kcal   

3.12.4 Αναλυτικό σχεδιάγραμμα 
συστήματος θέρμανσης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   
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3.13 Σύστημα παραγωγής ατμού    

3.13.1 Περιγραφή συστήματος 
παραγωγής ατμού 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.13.2 Περιγραφή πιστολιού ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.14 Επισκεψιμότητα προς 
επισκευή ή συντήρηση 

   

 Σύμφωνα με την παράγραφο 
3.14. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.15 Συστήματα ασφαλείας για το 
προσωπικό και το μηχάνημα 

   

 Σύμφωνα με την παράγραφο 
3.15. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   

3.16 Απαραίτητος Βασικός 
βοηθητικός εξοπλισμός 

   

3.16.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 
3.16 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

3.17 Προαιρετικός εξοπλισμός    

3.17.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 
3.17 

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

4 Συνοδευτικός εξοπλισμός    

4.1 Σύμφωνα με την παράγραφο της 
μελέτης 

   

5 Επίδειξη    

5.1 Σύμφωνα με την παράγραφο της 
μελέτης 

   

6 Ποιότητα-Καταλληλότητα-
Αξιοπιστία 

   

6.1 Yπεύθυνη δήλωση προσκόμισης 
πινακίδων κυκλοφορίας 

Εντός ενός μηνός   

6.1 Έτος παραγωγής του 
προσφερομένου μοντέλου ή/ και 
του αρχικού του αν πρόκειται για 
βελτίωση προγενέστερου 
μοντέλου 

ΝΑΙ   

6.3 Δήλωση Συμμόρφωσης ΝΑΙ   

6.4 IS0 9001:2008 κατασκευαστή  ΝΑΙ   

6.5 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης 
κατασκευαστή προς το τεχνικό 
προσωπικό του συμμετέχοντα 
οικονομικού  φορέα. 

ΝΑΙ   

6.6 Πλήρως εξοπλισμένο κινητό 
συνεργείο οικονομικού φορέα  

>1   

7 Τεχνική Υποστήριξη    

7.1 Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή 
εγγύησης καλής λειτουργίας 

>1 έτος   

7.2 Υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή 
παροχής ανταλλακτικών  

> 10 χρόνια   

7.3 Υπεύθυνη δήλωση για τον 
τρόπο αντιμετώπισης αναγκών 
συντήρησης/αποκατάστασης 

ΝΑΙ   

7.4 Υπαρξη στοκ ανταλλακτικών για 
το προσφερόμενο μηχάνημα 
στον προμηθευτή 

ΝΑΙ   
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7.5 Αναλυτική περιγραφή της 
οργάνωσης του κατασκευαστή 
στο aftersalesservice 

ΝΑΙ   

8 Εκπαίδευση προσωπικού    

8.1 Σύμφωνα με την παράγραφο  
της μελέτης 

ΝΑΙ   

9 Χρόνος παράδοσης    

9.1 Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 
μελέτης 

ΝΑΙ   

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Πύλος ……../……../2022 

 
 

 
 

Ιωάννης Πετρόπουλος 
Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Πύλος ……../……../2022 

Η Δ/ντρια Π.Δ.- Π.Ζ. 

 

 
Μαρία Σταυροπούλου 

                Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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