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ΑΡΘΡΟ 1ο  

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα µελέτη θεωρούνται και ουσιώδη και 

απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίµηση ή επιθυµία. Όπου ρητά 

αναφέρεται η λέξη περίπου, µε ποινή αποκλεισµού δεν επιτρέπεται απόκλιση +/- 10%. 

Το προς προµήθεια µηχάνηµα θα είναι απολύτως καινούργιο, µε πλαίσιο τελείως 

προωθηµένης οδήγησης και υπερκατασκευή απόλυτα αµεταχείριστη, σύγχρονου, 

εξελιγµένου, γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου. Θα είναι κατάλληλο για την εκτέλεση 

σάρωσης σε δρόµους, πλατείες αλλά και σε χώρους που διεξάγεται Λαϊκή Αγορά . 

Τόσο το πλαίσιο, όσο και η υπερκατασκευή θα είναι αναγνωρισµένων 

κατασκευαστών, επώνυµων και µε καλή φήµη κατ’ αρχή στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Το πλαίσιο και η υπερκατασκευή θα αποτελούν ενιαίο σύνολο και θα είναι 

ειδικά κατασκευασµένο το ένα τµήµα για το άλλο. 

Το πλήρες όχηµα θα πρέπει να έχει πλάτος πλαισίου µέχρι 1.900 mm, µήκος µαζί 

µε τον βραχίονα µέχρι 5.900 mm και ύψος µέχρι 3.000 mm, όχηµα που έχει µεγαλύτερες 

διαστάσεις από τις παραπάνω θα αποκλείεται του διαγωνισµού, θα εκτιµηθούν δε θετικά 

οχήµατα µε µικρότερες διαστάσεις, έτσι ώστε η κυκλοφορία του µέσα στην πόλη να είναι 

όσο το δυνατόν ευκολότερη, χωρίς να υπάρχει πρόβληµα κυκλοφορίας.  

Το όχηµα θα πληρεί όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση νόµιµης 

άδειας κυκλοφορίας του και έγκριση τύπου ως Μ.Ε. στην Ελλάδα. 

Η έγκριση τύπου του πλήρους οχήµατος ως Μ.Ε. θα πρέπει να παραδοθεί στην 

Υπηρεσία µας, κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µαζί µε τα άλλα σχετικά έγγραφα, ή µε 

την παράδοση του µηχανήµατος. 

Το πλήρες όχηµα  θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και όλα τα άλλα 

διακριτικά στοιχεία που θα καθορισθούν από τον ∆ήµο Ηρακλείου, θα είναι βαµµένο σε 

χρώµα DUCO µετά από την απαραίτητη απολίπανση στοκάρισµα και αστάρωµα. 
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  Το όχηµα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για 

ασφαλή κυκλοφορία σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και θα είναι εφοδιασµένο µε τα 

προβλεπόµενα φώτα πορείας και στάθµευσης, ηχητικά και φωτεινά σήµατα, καθώς και 

περιστρεφόµενο φανό στην οροφή της καµπίνας, σε σηµείο κατάλληλο για την χρήση του 

συγκεκριµένου τύπου οχήµατος. 

 Το σάρωθρο θα πρέπει να παραδοθεί µε τα πιο κάτω παρελκόµενα: 

 

• Εφεδρικός τροχός πλήρης. 

• Σειρά εργαλείων µετά ανυψωτικού γρύλου. 

• Πυροσβεστήρα σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. 

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

• Σειρά τεχνικών εγχειριδίων συντήρησης, ανταλλακτικών και ασφαλούς χρήσης για την 

υπερκατασκευή και το πλαίσιο κατά προτίµηση στην Ελληνική γλώσσα. 

• Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

 ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

Θα είναι τελείως καινούργιο, προωθηµένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και 

κατασκευής, από τα πλέον εξελιγµένα τεχνολογικά, µε µεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήµη 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα αποτελείται από παράλληλους δοκούς υψηλής 

αντοχής. Επειδή το µηχάνηµα θα κινείται στην πόλη υπό εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες 

κυκλοφορίας, γι’ αυτό ζητείται µικρή ακτίνα στροφής και «ελαφρύ» τιµόνι, θα ευρίσκεται 

στο δεξιό του οχήµατος, θα είναι υποχρεωτικά υδραυλικού τύπου, επιθυµητό θα είναι το 

σύστηµα τετραδιεύθυνσης, για να µπορεί να κινείται σε στενούς δρόµους µε παρκαρισµένα 

αυτοκίνητα.  

  Η καµπίνα οδήγησης θα είναι τύπου προωθηµένης οδήγησης, θα είναι 

ανατρεπόµενη, µε µεγάλους υαλοπίνακες και παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας, 

καθρέπτες οπισθοσκοπήσεως και ελέγχου. Θα έχει κάθισµα οδηγού ρυθµιζόµενο και 

κάθισµα για συνοδηγό  µε τα απαραίτητα όργανα ελέγχου και φωτεινά σήµατα, 

ανεµοθώρακα από γυαλί SECURITY ή παρόµοιου τύπου ασφαλείας, θερµική µόνωση, δύο 

τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο 

καλυµµένο µε πλαστικούς τάπητες, σύστηµα κλιµατισµού, µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα 

στο θαλαµίσκο θερµαινόµενου ή ψυχόµενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισµού, ράδιο 

CD, και γενικά κάθε πλήρη εξάρτηση που απαιτεί η καµπίνα ενός σύγχρονου µηχανήµατος. 

Επίσης ο θάλαµος θα διαθέτει µόνωση κατά του ήχου και της θερµοκρασίας, 

προφυλαµένος κατά της σκόνης.  

 

 Το µηχάνηµα θα φέρει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισµού, ο οποίος θα 

είναι κατάλληλος για νυκτερινή εργασία, επίσης περιστρεφόµενο φάρο και τα 

προβλεπόµενα από την Ελληνική Νοµοθεσία φωτιστικά και ηχητικά σήµατα καθώς και 
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καθρέπτες για τον έλεγχο των περιστροφικών ψηκτρών και των ρείθρων. Θα υπάρχει και 

θα είναι τοποθετηµένο πλησίον στον χειριστή, σύστηµα ελέγχου µε οθόνη και κάµερα 

ελέγχου στο πίσω µέρος του µηχανήµατος.       

Ο κινητήρας και το σύστηµα µετάδοσης θα έχουν την δυνατότητα το µηχάνηµα να 

επιτυγχάνει ανάβαση µε πλήρες φορτίο σε δρόµους µε κλίση τουλάχιστον 15%. Το 

σύστηµα πέδησης θα είναι ισχυρής και ασφαλούς κατασκευής διπλού κυκλώµατος και θα 

εξασφαλίζει απόλυτα το µηχάνηµα και τους επιβαίνοντες. Οι σωληνώσεις, τα ρεκόρ κ.λπ. 

εξαρτήµατα θα είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την 

µακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήµατος πέδησης. Θα φέρει χειρόφρενο µηχανικό 

µέσω µοχλού, ικανό για ακινητοποίηση του φορτωµένου µηχανήµατος σε κλίση δρόµου 

τουλάχιστον 15%, µε σβηστό κινητήρα, ώστε να διασφαλίζεται η ακινητοποίησή του σε 

περίπτωση βλάβης του υδραυλικού κυκλώµατος, για τον λόγο αυτό αποκλείονται οχήµατα 

µε υδραυλικό σύστηµα στάθµευσης.  

Ο κινητήρας θα είναι DIESEL νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύµφωνος µε τις 

ισχύουσες οδηγίες της Ε.Ε που αφορά τις εκποµπές καυσαερίων, τετράχρονος, 

εξακύλινδρος απευθείας έκχυσης καυσίµου ισχύος τουλάχιστον 140 ΗΡ, υδρόψυκτος από 

τους πλέον εξελιγµένους, άριστης φήµης και µεγάλης κυκλοφορίας. Θα εκτιµηθεί 

αναλόγως η χαµηλή ηχορύπανση, ο περιορισµός του κόστους λειτουργίας και η ρύπανση 

του περιβάλλοντος.  

 

  Η φόρτωση των αξόνων του οχήµατος µε πλήρες φορτίο στην υπερκατασκευή, δεν 

επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από την µέγιστη επιτρεπόµενη φόρτιση κατά άξονα, βάσει 

της έγκρισης τύπου του µηχανήµατος. Το ωφέλιµο φορτίο του µηχανήµατος πρέπει να 

καλύπτει επαρκώς όλες τις ανάγκες του σαρώθρου που προκύπτουν από τη χρήση του. 

 

Ως ωφέλιµο φορτίο νοείται εκείνο το φορτίο που αποµένει εάν από το µικτό βάρος 

του πλαισίου αφαιρέσουµε το ίδιο βάρος του πλαισίου µε χειριστή και συνοδηγό, 

συµπεριλαµβανοµένου του βάρους των καυσίµων, λιπαντικών, νερού, εφεδρικού τροχού, 

εργαλείων κλπ. ως και το βάρος της υπερκατασκευής και ότι άλλο απαιτείται για την 

ασφαλή χρήση του µηχανήµατος, το φορτίο αυτό (ωφέλιµο), δεν µπορεί να είναι µικρότερο 

από 5.000 kgr. 

Οι αναρτήσεις του οχήµατος θα πρέπει να είναι κατάλληλες για την χρήση που 

προορίζεται και την ασφαλή κυκλοφορία του. Οι συσσωρευτές του οχήµατος θα είναι 24 

Volts, ικανής χωρητικότητας σε αµπερώρια για την άνετη εκκίνηση του κινητήρα και σε 

χαµηλές θερµοκρασίες. 

 

Το πλαίσιο του µηχανήµατος κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας, σε 

καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιαστεί οποιοδήποτε ρήγµα ή στρέβλωση, για 

φορτίο µέχρι και 50% µεγαλύτερο του επιτρεπόµενου. Σε περίπτωση κατά την οποία θα 

διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωµα, ο προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς αντίρρηση να 

παραλάβει το µηχάνηµα, να προσέλθει στην επιστηµονικά παραδεκτή επισκευή του και 
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µετά την επιθεώρησή του στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, να το παραδώσει σε µικρό 

χρονικό διάστηµα στον ∆ήµο Ηρακλείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

 Η χωρητικότητα του κάδου απορριµµάτων θα είναι πέντε (5) m3 και το υλικό 

κατασκευής του θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας. Το σάρωθρο θα διαθέτει σύστηµα 

υδραυλικής ανύψωσης και εκκένωσης του στο πίσω µέρος του σαρώθρου, σε ύψος άνω 

των 1.100 mm, προκειµένου να µπορεί να εκφορτώνει σε ανοιχτού τύπου 

απορριµµατοκιβώτια ή φορτηγά µε χαµηλό παραπέτι. 

 Θα φέρει δεξαµενή νερού χωρητικότητας 500 λίτρων τουλάχιστον, από 

ανοξείδωτο χάλυβα. Το σύστηµα ψεκασµού θα αποτελείται από την δεξαµενή νερού, από 

την κατάλληλη αντλία πίεσης, όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις και από ειδικά ακροφύσια, 

τα οποία θα είναι κατάλληλα κατανεµηµένα σε καίρια σηµεία στο σύστηµα σάρωσης. Επί 

του σαρώθρου θα είναι τοποθετηµένη και αντλία υψηλής πίεσης 120bar περίπου, µε 

λάστιχο µήκους 10 m και πιστόλι υψηλής πίεσης. 

 Το σύστηµα σάρωσης θα είναι µηχανικό, δηλαδή η µεταφορά των απορριµµάτων 

στον κάδο, θα γίνεται µέσω µιας κυλινδρικής βούρτσας, δύο πλευρικών και συστήµατος 

που θα τα µεταφέρει εντός του κάδου. Όλες οι κινήσεις των ψηκτρών θα ελέγχονται και 

θα εκτελούνται µέσω καταλλήλων υδραυλικών συστηµάτων. Η ταχύτητα και η λειτουργία 

κάθε ψήκτρας θα ρυθµίζεται ανεξάρτητα και η πίεση της κεντρικής ψήκτρας ως προς το 

έδαφος θα ρυθµίζεται υδραυλικά και θα ελέγχεται µέσω µανοµέτρου στην καµπίνα του 

χειριστή. Το πλάτος σάρωσης θα είναι τουλάχιστον 2.400 mm µε τις δύο πλευρικές 

ψήκτρες. H ταχύτητα σάρωσης θα µπορεί να φτάσει τα 20 Km/h, ενώ η συνηθισµένη 

πορεία σάρωσης θα είναι περίπου 15 Km/h, και θα αυξοµειώνεται από τον χειριστή 

ανάλογα µε την ποσότητα το είδος των απορριµµάτων αλλά και την κατάσταση του 

οδοστρώµατος. 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. 

 Η ταχύτητα και η λειτουργία κάθε ψήκτρας θα ρυθµίζεται ανεξάρτητα και η πίεση 

της κεντρικής ψήκτρας ως προς το έδαφος θα ρυθµίζεται υδραυλικά και θα ελέγχεται 

µέσω µανοµέτρου από την καµπίνα χειρισµού. Στο σάρωθρο θα υπάρχει εµπρόσθιος 

µετωπικός παλινδροµικός  βραχίονας, ο οποίος θα µπορεί να εργάζεται δεξιά και αριστερά 

για την σάρωση ρείθρων και πεζοδροµίων και ο οποίος θα επανέρχεται αυτόµατα στην 

αρχική του  θέση σε περίπτωση ελαφριάς πρόσκρουσης µε σταθερό αντικείµενο. Το 

πλάτος σάρωσης θα είναι τουλάχιστον 3,5 m µε τον εµπρόσθιο βραχίονα, κυµαινόµενο 

ανάλογα µε το φορτίο σάρωσης.  

 Το υπό προµήθεια σάρωθρο θα φέρει επί ποινή αποκλεισµού, φίλτρα 

κατακράτησης της αναρροφώµενης σκόνης, από ανθεκτικό υλικό, ώστε ο εκτονωµένος 

αέρας  να εξέρχεται καθαρός. Τα φίλτρα θα έχουν την δυνατότητα να αυτοκαθαρίζονται 

µέσω ισχυρού υδραυλικού δονητή.  Για την αναρρόφηση της σκόνης, θα υπάρχουν µία ή 
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δύο υδραυλικές αναρροφητικές τουρµπίνες, κατάλληλα τοποθετηµένες, ώστε το σάρωθρο 

να χρησιµοποιεί και εξωτερικό σωλήνα αναρρόφησης για τον καθαρισµό δύσκολων 

σηµείων µήκους τουλάχιστον τριών (3) µέτρων. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να 

περιγράφονται µε σαφήνεια στις προσφορές. 

 Όλα τα καίρια σηµεία του µηχανήµατος θα είναι άµεσα επισκέψιµα για την γρήγορη 

και εύκολη συντήρησή τους. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η καλύτερη επισκεψιµότητα όλων των 

µερών του µηχανήµατος και ειδικά του αναβατορίου. Για την καλύτερη συντήρηση του 

µηχανήµατος, θα πρέπει να διαθέτει κεντρικό ειδικό σύστηµα για την αυτόµατη λίπανση 

όλων των µηχανικών µερών. Σάρωθρα µε πολύπλοκους µηχανισµούς, ηλεκτρονικά 

συστήµατα µετάδοσης κίνησης, ή ελέγχου βασικών λειτουργιών, επαναπρογραµµατιζόµενα 

µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα αξιολογούνται αρνητικά, η χρησιµοποιούµενη 

τεχνολογία θα πρέπει να είναι συµβατή έτσι ώστε πιθανές βλάβες να είναι εύκολα 

αντιµετωπίσιµες, από τις υπάρχουσες τεχνικές υποδοµές του ∆ήµου Ηρακλείου.  

 

Λοιπά στοιχεία τεχνικής προσφοράς (επί ποινή αποκλεισµού) 

 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν τα ακόλουθα: 

 

• Αναλυτικό ωριαίο πρόγραµµα κανονικής συντήρησης του συστήµατος σάρωσης στα 

Ελληνικά, καθώς και των απαραίτητων οδηγιών για την ασφαλή χρήση της 

υπερκατασκευής, µε ιδιαίτερη έµφαση στους πιθανούς κινδύνους που είναι δυνατόν 

να υπάρξουν, από τη µη τήρηση των οδηγιών αυτών. 

• Εικονογραφηµένος κατάλογος µε τα κυριότερα κατά την κρίση του διαγωνιζοµένου 

ανταλλακτικά και αναλώσιµα ανταλλακτικά για το προσφερόµενο σύστηµα σάρωσης. 

• Πιστοποιητικά ποιότητας των χρησιµοποιούµενων χαλυβδοελασµάτων για την 

κατασκευή του συστήµατος. 

• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000 του εργοστασίου 

κατασκευής και συναρµολόγησης του σαρώθρου, αν υπάρχουν θα αξιολογηθούν 

αναλόγως. 

• Επίσηµη πρωτότυπη δήλωση συµµόρφωσης µε την οδηγία CE του εργοστασίου 

κατασκευής του οχήµατος αλλά και του συστήµατος σάρωσης, για το πλήρες όχηµα 

(πλαίσιο + υπερκατασκευή), µε νόµιµη µετάφραση στα Ελληνικά. 

• Αναλυτικά τεχνικά στοιχεία, εργοστασιακά φυλλάδια των επιµέρους βασικών 

τµηµάτων της υπερκατασκευής (υδραυλικές αντλίες, PTΟ κλπ.) 

• ∆ιαγράµµατα των υδραυλικών και ηλεκτρικών κυκλωµάτων της υπερκατασκευής. 

• Σχέδιο του πλήρους οχήµατος του εργοστασίου κατασκευής του  οχήµατος όπου θα 

φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. 

• Πρωτότυπα φυλλάδια του εργοστασίου κατασκευής. 

      Κατά την κρίση των διαγωνιζόµενων οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που µπορεί να 

οδηγήσει στην πληρέστερη δυνατή παρουσίαση του προσφερόµενου συστήµατος.  

 

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α   Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  



Τεχνικές Προδιαγραφές Σαρώθρου 5m3 
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ΟΜΑ∆Α Α’  

Τεχνικά στοιχεία (συντελεστής βαρύτητας 70%) 

1. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου και  

   συµφωνία προς τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.               16    20  24 

2. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία ευελιξία, διαστάσεις 

     συµπεριφορά οχήµατος στο δρόµο, τετραδιεύθυνση.                                  24   30   36  

 

Σύνολο βασικής βαθµολογίας Οµάδας Α                                              40   50  60 

 

ΟΜΑ∆Α Β’ 

Υποστήριξη (συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας & χρόνος παράδοσης                           8   10  12 

2. Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (πιστοποιητικά παρεχόµενου  

   και διασφαλισµένου service κατά ISO 9001 από τον 

   προµηθευτή, διασφάλιση ανταλλακτικών) µετά την πώληση.                       16  20  24 

3. Πωλήσεις παρόµοιων οχηµάτων στην Ελλάδα και στην  

     Ευρωπαϊκή Ένωση.                         16   20  24   

 

    Σύνολο βασικής βαθµολογίας Οµάδας Β  40   50   60 

         

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αθροίσµατος σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή για την ανάδειξη της 

συµφερότερης προσφοράς ήτοι: 

 

Γενικός βαθµός: 0,7 Χ (βαθµόλ. Οµάδας Α) + 0,3 (βαθµολ. Οµάδας Β) 

 = Συνολική βαθµολογία προσφοράς 

 

Συµφερότερη προσφορά = Γενικός βαθµός/Ανοιγµένη Τιµή 

                                                                  Ο Συντάκτης  

    

      Θεωρήθηκε 

  

                                                         Κρουσταλάκης Παντελής 

   Κυπραίος Ανσδρέας                             Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός µε β΄β 

Αντιδήµαρχος Ηρακλείου 


