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3. Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              «Προμήθεια Αναρροφητικού  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                            Σαρώθρου με Παρελκόμενα» 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                                                                           Αριθμός Μελέτης : 3/2019 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 



Η παρούσα μελέτη αφορά την «ΠΠρροομμήήθθεειιαα ααννααρρρροοφφηηττιικκοούύ  σσααρρώώθθρροουυ  μμεε  ππααρρεελλκκόόμμεενναα»»   

για  τις ανάγκες του ∆ήμου Βελβεντού.  

Ο Δήμος Βελβεντού δεν διαθέτει σάρωθρο σε λειτουργία (το υπάρχον έχει τεθεί εκτός 

λειτουργίας πριν από πολλά χρόνια). Το σάρωθρο θα χρησιμοποιηθεί για εργασίες σάρωσης και 

αποκομιδής σαρωμάτων οδών, πλατειών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων από συνεργεία  του 

Τμήματος Καθαριότητας, εντός των ορίων του Δήμου Βελβεντού. Επίσης θα συμβάλει στον 

εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, 

προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς 

τους δημότες καθώς και η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία 

του έργου των Υπηρεσιών του Δήμου.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Συντάξας 
 

  

 

            Βελβεντό 06-12-2019 

              Θεωρήθηκε 

               Η Πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ. 
 

 

 

Χαρίλαος Γάγας 

Αγρον. – Τοπογράφος Μηχ. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια 

αναρροφητικού σαρώθρου με παρελκόμενα. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι 
ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς (επί ποινή 
αποκλεισμού). Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή (επί ποινή 
αποκλεισμού) απόκλιση  ±5% της αναφερόμενης τιμής. 

Το  υπό  προμήθεια  αποκλειστικά αναρροφητικό  σάρωθρο αποκλειόμενης οποιασδήποτε μηχανικής 
υποβοήθησης (αναβατόριο, κεντρική βούρτσα κ.α.) θα είναι καινούργιο και προηγμένης  τεχνολογίας, 
αυτοκινούμενο,  με  ένα  τιμόνι,  με  χωρητικότητα  κάδου  σαρωμάτων  τουλάχιστον 1300 λίτρα και 
ικανότητα φόρτωσης τουλάχιστον 1000 kg, προκειμένου να έχει μεγάλη αυτονομία  και  θα  φέρει  
απαραίτητα  τέσσερις  όμοιων διαστάσεων  τροχούς. 

Θα  είναι  γνωστού  και  αναγνωρισμένου  οίκου  κατασκευής  σαρώθρου του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναγράφονται αναλυτικά για κάθε είδος, 
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. 

Τα πιστοποιητικά των προς προμήθεια υλικών, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά 
ή στη διεθνή επίσημη γλώσσα, Αγγλικά, διαφορετικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από αρμόδιο 
φορέα. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή φορτίων, κλπ θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την 
έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

 
2. ΠΛΑΙΣΙΟ 
Το σάρωθρο θα είναι αναρροφητικό, θα αποτελείται από πλαίσιο αρθρωτό (επί ποινή αποκλεισμού), 

στιβαρής κατασκευής, με ειδικά ενισχυμένες συγκολλήσεις στα σημεία φόρτισης, για  την αντιμετώπιση 
σκληρών συνθηκών εργασίας. Το όχημα θα φέρει δύο (2) άξονες με μόνιμη τετρακίνηση (4Χ4). 

Το πλαίσιο θα  έχει μικρές διαστάσεις για να δίδει τη δυνατότητα στο σάρωθρο να κινείται σε  στενούς 
δρόμους και πλατείες. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η μέγιστη ευελιξία κατά τους χειρισμούς, ιδιαίτερα σε 
καμπύλα τμήματα ρείθρων. Η γωνία άρθρωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 45Ο  και η ακτίνα στροφής 
εσωτερικά που θα επιτυγχάνεται δεν θα είναι μεγαλύτερη από 1300 mm, έτσι ώστε να κινείται σε χώρους 
περιορισμένων διαστάσεων. 
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μεικτό φορτίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 3.500 kg. Επίσης πρέπει να διαθέτει 
ένδειξη μεγίστου φορτίου στον οπίσθιο άξονα. 
 
 



3. ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ 
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 προβλεπόμενα από την Ελληνική  Νομοθεσία φωτιστικά και ηχητικά 
σήματα καθώς και καθρέπτες για τον έλεγχο των περιστροφικών σαρώθρων και των ρείθρων. 

Επίσης θα πρέπει να διαθέτει πολυόργανο ένδειξης ταχύτητας πορείας, στροφές κινητήρα, ώρες 
εργασίας συνολικά και σάρωσης, συνολικά χιλιόμετρα και χιλιόμετρα σάρωσης. Ένδειξη για το 
παρελκόμενο που είναι συνδεμένο και αυτόματη αναγνώριση αυτού. 

Το σάρωθρο θα 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. 

Επιπλέον πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των στροφών των βουρτσών και η δυνατότητα 
ρύθμισης του ψεκασμού νερού. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης διάφορων 
προγραμμάτων εργασίας έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί εύκολα να τα επαναφέρει και το σάρωθρο να 
εργάζεται με τις βέλτιστες παραμέτρους. Με αυτό τον τρόπο θα είναι ποιο αποδοτικό το έργο του. 

Η επίτευξη των παραπάνω θα γίνεται με το πάτημα ενός μόνο διακόπτη και το σάρωθρο θα μπαίνει σε 
λειτουργία εργασίας με τις τελευταίες αποθηκευμένες παραμέτρους. 

 

4. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Το  σύστημα  μετάδοσης  κίνησης  θα  είναι  υδροστατικό  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 μετάβαση 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, να δοθεί η 
αναρριχητική ικανότητα του σαρώθρου υπό πλήρες φορτίο, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη της 
τάξεως του 20%. Η μετάδοση κίνησης για την εμπροσθοπορεία και οπισθοπορεία θα επιτυγχάνεται μέσω 
δύο (2) πεντάλ εντός της καμπίνας, ένα για την κίνηση εμπρός και ένα για την κίνηση πίσω. 

 
5. ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
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. 

 
6. ΠΕΔΗΣΗ 
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. 

 
7.  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
Πετρελαιοκίνητος κινητήρας επί ποινή αποκλεισμού καινούργιος, αμεταχείριστος, προηγμένης 

τεχνολογίας ικανής  ισχύος, με χαμηλό θόρυβο και χαμηλή κατανάλωση. Θα είναι νέας αντιρρυπαντικής 
κυκλοφορίας ώστε να τηρούνται τα ισχύοντα όρια εκπομπής αερίων ρύπων της Ελληνικής και Κοινοτικής 



Νομοθεσίας κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Σε περίπτωση που κατά 
το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών μέχρι την 
ημερομηνία παραλαβής του μηχανήματος (έκδοση άδειας κ.λ.π.), υπάρξει απαίτηση τροποποίησης των 
ορίων εκπομπών αερίων ρύπων, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τον κινητήρα σύμφωνα 
με την νέα οδηγία, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. 

Κατά τις συνήθεις απαιτήσεις σάρωσης, θα εργάζεται στις χαμηλότερες ικανές στροφές, όσο πιο κοντά 
γίνεται στη μέγιστη ροπή 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 μέγιστη ισχύ του κινητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 KW 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. 

 Κατανάλωση καυσίμου. 

 Κυλινδρισμός. 

 
8. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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. 

Λόγω του ότι το σάρωθρο θα πρέπει να ικανοποιεί και σχετικές απαιτήσεις εργασίας ως εκχιονιστικό 
μηχάνημα 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. Τα υδραυλικά κυκλώματα  θα  ελέγχονται  
ηλεκτροϋδραυλικά από την θέση του οδηγού, θα είναι ρυθμιζόμενα μέσω περιστροφικού διακόπτη με 
ενδείξεις εντός της καμπίνας. 

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. 

Θα διαθέτει χειροκίνητη αντλία υδραυλικού για ανύψωση - εκκένωση του κάδου  απορριμμάτων σε 
περίπτωση βλάβης. 

 
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ  
Θα διατίθεται συνολικά με 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. Επιπλέον θα πρέπει να 



υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης κάθε βούρτσας ξεχωριστά. Η διάμετρος των βουρτσών θα είναι 
τουλάχιστον 900 mm.  

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. Ο χειρισμός του κλαπέ θα γίνεται 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. 

 
10. ΚΑΔΟΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ               
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 κλείνει  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). Θα 
υπάρχουν εξωτερικοί διακόπτες οι οποίοι θα επιτρέπουν την ανύψωση του κάδου απορριμμάτων έτσι ώστε 
ο χειριστής να έχει καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας. Οι διακόπτες για λόγους ασφαλείας για αποφυγή 
ακούσιας ανύψωσης θα απαιτούν την ταυτόχρονη χρήση και των δύο χεριών. 

 
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
Οι στροφές της τουρμπίνας πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες και να υπάρχουν έτοιμα προγράμματα 

λειτουργίας τα οποία θα διευκολύνουν τον χειριστή.  
  

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
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 τουλάχιστον 180 λίτρα έτσι ώστε να αυξάνεται στο μέγιστο δυνατό η 
αυτονομία του.  

Θα διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό του σύστημα ανακύκλωσης του νερού που συλλέγεται  στη  
δεξαμενή  απορριμμάτων.  

Θα διατίθεται  αντλία  νερού  κατάλληλης  παροχής  και  πίεσης  για  τον  ψεκασμό  του  νερού  δια 
μέσω των μπεκ ψεκασμού νερού για κατακάθιση της σκόνης κατά τη σάρωση. Τα  μπεκ  θα  μπορούν να 



ρυθμίζονται κατά βούληση από τον θάλαμο ως προς την παροχή νερού 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.  

Επιπρόσθετα το σύστημα νερού και το δοχείο καθαρού νερού θα μπορούν να δεχτούν διάλυμα υγρού 
εξουδετέρωσης οσμών έτσι ώστε κατά τη σάρωση σημείων να γίνεται ταυτόχρονη απόσμηση η οποία θα 
επιτυγχάνεται από το υγρό διάλυμα το οποίο θα ψεκάζεται από τα ειδικά μπεκ που θα υπάρχουν στις 
εμπρόσθιες βούρτσες. 

 
13. ΒΟΥΡΤΣΕΣ   
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 εκάστη εξ αυτών θα περιστρέφεται με  δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης των στροφών τους 
από την καμπίνα του οδηγού, ανάλογα με τις  απαιτήσεις.  

 
14. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Το σάρωθρο με γνώμονα τις πλέον εργονομικές διαστάσεις λαμβάνοντας υπόψη την μέγιστη ευελιξία, 

δε θα ξεπερνά σε μήκος μαζί με τις ψήκτρες τα 4,6 μέτρα. Η διάμετρος στροφής του σαρώθρου εσωτερικά 
ως σάρωθρο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2700 mm. 

Ταυτόχρονα και έτσι ώστε να μπορεί να φέρει και άλλα παρελκόμενα όπως λεπίδα αποχιονισμού, 
αλατοδιανομέα κ.α. ως όχημα, οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι οι μικρότερες δυνατές για να μπορεί 
να εργάζεται σε στενούς δρόμους 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 δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1300 mm «εσωτερικός κύκλος 
στροφής». 

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. 

 
15. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Το  όχημα  θα  διατίθεται  εκτός  από  τον βασικό εξοπλισμό  και με τα παρακάτω παρελκόμενα τα 
οποία θα περιλαμβάνονται εντός της τιμής χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση:  

 Εξωτερικό αγωγό αναρρόφησης 3m τουλάχιστον, μεγάλης  διαμέτρου, για  την  αναρρόφηση 
συσσωρευμένων  απορριμμάτων  που  βρίσκονται  σε  δυσπρόσιτα  για  το  σάρωθρο σημεία. 

  Κλιματισμό  

 Αντλία υψηλής πίεσης με μάνικα και πιστόλι χειρός.  

 Λεπίδα αποχιονισμού συνολικού πλάτους περίπου 2000mm, 

 Αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 600 λίτρων. 

 Υγρό Εξουδετέρωσης Οσμών σε δοχείο τουλάχιστον 20 Λίτρων. 

 Πυροσβεστήρα εν ισχύ, τρίγωνο βλαβών, φαρμακείο. 

 Το σάρωθρο θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένο να δεχτεί σύστημα πλύσης-στεγνώματος 
(σφουγγαρίστρα). Να κατατεθεί φωτογραφία. 

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται από επίσημα τεχνικά φυλλάδια / οδηγίες λειτουργίας  και 
στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τα οποία απαραίτητα θα κατατεθούν με την προσφορά.  

 
 16. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  



  Να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Στο 
διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του φροντίδα και 
δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα πέντε (15) ημερών από την επίσημη ενημέρωσή 
του από τον φορέα στην κυριότητα του οποίου θα περιέλθει το σάρωθρο, να αντικαθιστά κάθε εξάρτημα 
που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής. 

 
 17. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΟΚΙΜΕΣ 
  Το σάρωθρο και τα παρελκόμενα θα δοκιμαστούν κατά την παραλαβή για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον 6 ωρών. Ο Προμηθευτής υποχρεούται ταυτόχρονα να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ∆ήµου 
που θα έχει την ευθύνη χειρισμού των παρελκόμενων, στη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού για 
όσο χρονικό διάστηµα κριθεί απαραίτητο. Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την 
εκπαίδευση των χειριστών του Δήμου για το χειρισμό και συντήρηση του. 
  Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός 
εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.). 
 

 18. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
  Να αναφερθούν τα κεντρικά συνεργεία και οι αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση 
επισκευών καθώς και η ποιότητα και η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Εκ μέρους του 
προσφέροντα με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση που να εγγυάται το χρόνο 
παράδοσης των ζητουμένων ανταλλακτικών (μικρότερος των 15 ημερών). 
  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει ότι θα υπάρχει πλήρης παρακαταθήκη και άµεση διαθεσιµότητα 
οποιονδήποτε ανταλλακτικών για το µηχάνηµα για τουλάχιστο 10 έτη προς το ∆ήµο (υπεύθυνη δήλωση). 
 

 19. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του σαρώθρου 
και των παρελκόμενων, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία 
και οι δυνατότητες των προσφερόμενων μηχανημάτων. Θα πρέπει να φέρει σήµανση CE, περί εφαρμογής 
των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας μηχανών και υγιεινής. 
 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008, 14001:2004 του προμηθευτή – 
κατασκευαστή. 
 

 20. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 Η τελική παράδοση του σαρώθρου θα γίνει στην έδρα του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον 
Προμηθευτή. Το σάρωθρο θα παραδοθεί με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις για την 
έκδοση των πινακίδων. Tο σάρωθρο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά 
σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος (κατά την υπογραφή της σύμβασης). Ο χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερος από πέντε (5) μήνες. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 124.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί : 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Αναρροφητικό Σάρωθρο με παρελκόμενα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2.  ΠΛΑΙΣΙΟ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

3.  ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

4.  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

5.  ΑΝΑΡΤΗΣΗ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

6.  ΠΕΔΗΣΗ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

7.  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

8.  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

9.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

NAI   

10.  ΚΑΔΟΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

11.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

12.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

13.  ΒΟΥΡΤΣΕΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

14.  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

15.  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

16.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

17.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΟΚΙΜΕΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

18.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

19.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

20.  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη της διακήρυξης 

ΝΑΙ   

 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

«Προμήθεια Αναρροφητικού 

Σαρώθρου με Παρελκόμενα» 

Αριθμ. Μελέτης : 3/2019 

  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   
Αναρροφητικό Σάρωθρο με παρελκόμενα 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Γενικά στοιχεία 100-120 2 

2 Πλαίσιο 100-120 6 

3 Καμπίνα Χειριστού 100-120 8 

4 Μετάδοση Κίνησης   100-120 4 

5 Ανάρτηση 100-120 6 

6 Πέδηση 100-120 4 

7 Κινητήρας 100-120 6 

8 Υδραυλικό Σύστημα 100-120 4 

9 Σύστημα Σάρωσης 100-120 3 

10 Κάδος Απορριμμάτων 100-120 4 

11 Σύστημα Αναρρόφησης 100-120 4 

12 Σύστημα  ψεκασμού Νερού 100-120 5 

13 Βούρτσες 100-120 4 

14 Διαστάσεις 100-120 5 

15 Παρελκόμενα-Πρόσθετος εξοπλισμός 100-120 6 

16 Εγγυήσεις 100-120 4 

17 Εκπαίδευση - Δοκιμές 100-120 5 

18 Τεχνική υποστήριξη – ανταλλακτικά 100-120 10 

19 Συμπληρωματικά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς 100-120 5 

20 Παράδοση μηχανήματος  100-120 5 

 
ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν  
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
 



Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το 
Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  
 

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 
 

 
 
 

Ο Συντάξας 
 

  
 

            Βελβεντό 06-12-2019 
              Θεωρήθηκε 

               Η Πρ/νη Δ/νσης Τ.Υ. 
 

 
 

Χαρίλαος Γάγας 
Αγρον. – Τοπογράφος Μηχ. 

  

 
 

Ειρήνη Αγγέλη 
Πολιτικός Μηχανικός 
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