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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

2. Αυτοκινούμενο Αναρροφητικό Σάρωθρο 

 Γενικά χαρακτηριστικά 

Το προς προμήθεια καινούργιο αναρροφητικό σάρωθρο θα είναι καινούργιο, προηγμένης τεχνολογίας , 

πρόσφατης κατασκευής (εντός του τρέχοντος έτους της ανάθεσης), αμεταχείριστo, γνωστού και 

αναγνωρισμένου τύπου. 

Το πλαίσιο και η υπερκατασκευή τους θα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο (COMPACT). 

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

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

κυκλοφορία του στην Ελλάδα. 

 

Η προηγμένη τεχνολογία του προς προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου θα πρέπει, μεταξύ άλλων, 

να διασφαλίζει αποτελεσματικό έργο σάρωσης με τον μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό κόστους 

αναλώσιμων σε βούρτσες σάρωσης, φίλτρα κ.λπ.  

 

Το σάρωθρο θα πρέπει να σαρώνει πολύ αποτελεσματικά μικρούς & μεγάλους δρόμους και 

επιφάνειες με χαρτιά, φύλλα δένδρων, συσκευασίες αναψυκτικών χάρτινες/αλουμινίου/πλαστικές, 

πέτρες, χώμα κλπ. και να λειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης 

και μόνο, χωρίς οποιαδήποτε μηχανική υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των 

απορριμμάτων (ύπαρξη περιστρεφόμενης κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας κ.λ.π.), για 

εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας και ανταλλακτικών / αναλωσίμων υλικών. 

 

Το σαρωτικό έργο του μηχανήματος θα επιτυγχάνεται από τον συνδυασμό πλευρικών 

περιστρεφόμενων βουρτσών και αποτελεσματικού συστήματος αναρρόφησης. 

 

Η σάρωση θα επιτυγχάνεται με δύο περιστρεφόμενες βούρτσες στο εμπρόσθιο μέρος του σαρώθρου. 

Το πλάτος σάρωσης με δυνατότητα αυξομείωσης, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι 

τουλάχιστον 2,4m με τις δύο εμπρόσθιες βούρτσες. Η καταβίβαση και ανύψωση του εμπρόσθιου 

συστήματος σάρωσης (2 βούρτσες κλπ.) θα πρέπει να γίνεται με χειρισμό από την καμπίνα του 

σαρώθρου 

 

Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος τα κατ’ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία, θα 

αναφέρονται στην τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων και θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 

σχετικών διατάξεων για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας του στην Ελλάδα. Το μικτό φορτίο 

του σαρώθρου επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 3,5 tn ώστε να μην προκαλούνται 

κίνδυνοι φθορών στα πλακόστρωτα, πλατείες και πεζοδρομημένα τμήματα του Δήμου .  

Γενικώς ο τρόπος λειτουργίας του σαρώθρου, το σύστημα σάρωσης και αναρρόφησης επαφίεται στη 

σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα περιγράφονται αναλυτικά 

στην τεχνική προσφορά. 

Η αναρροφητική ισχύς, το σύστημα ψεκασμού νερού, το σύστημα κίνησης και ελέγχου των 

μηχανισμών των βουρτσών σάρωσης, ο τρόπος κίνησης του οχήματος κ.λ.π., επαφίεται στις τεχνικές 

δυνατότητες και την σχεδίαση κάθε κατασκευαστή υπό την προϋπόθεση ότι θα περιγράφονται 

αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του. 
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Όλα τα κύρια μεταλλικά μέρη του σαρώθρου, θα πρέπει να φέρουν βαφή με ανθεκτικά, σε ακραίες 

καιρικές συνθήκες, χρώματα φούρνου μετά από αντισκωρική επεξεργασία. 

 

Η γεωμετρική χωρητικότητα της δεξαμενής συγκέντρωσης σαρωμάτων θα είναι υποχρεωτικά 1500 It 

(±10%), ενώ η καθαρή χωρητικότητα θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι 1000 It τουλάχιστον. Ο 

κινητήρας του σαρώθρου και τα υδραυλικά συστήματα (υδραυλικοί κινητήρες, αντλίες, κλπ) θα είναι 

γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου με ευρεία κυκλοφορία στην αγορά για την εύρεση ανταλλακτικών. 

 

 Ειδικά χαρακτηριστικά 

Επί ποινή απόρριψης προσφοράς, το πλαίσιο πρέπει να αποτελεί ενιαίο σύνολο με την 

υπερκατασκευή σάρωσης (COMPACT) και πρέπει υποχρεωτικά να είναι αρθρωτού τύπου, με μικρές 

διαστάσεις κατασκευής για την επίτευξη μέγιστης ευελιξίας κίνησης, ώστε να μπορεί να εργάζεται σε 

στενούς χώρους (ανάμεσα από παρκαρισμένα αυτοκίνητα και σε σημεία όπου υπάρχει κυκλοφοριακό 

πρόβλημα). 

Θα πρέπει να διαθέτει το μικρότερο δυνατόν μεταξόνιο για να είναι πολύ ευέλικτο και κατά την 

εργασία σάρωσης και κατά την κίνηση του σ' αυτά τα σημεία. Οι διαστάσεις του σαρώθρου θα είναι οι 

μικρότερες δυνατές, το μήκος του (με βούρτσες) δεν θα ξεπερνά τα 4.000mm, το πλάτος του (με 

βούρτσες) δεν θα ξεπερνά τα 1.600mm . 

 

Η κίνηση του σαρώθρου, τόσο κατά την μετακίνησή του όσο και κατά την λειτουργία της σάρωσης, θα 

πρέπει να είναι πλήρως υδραυλική και επί ποινή αποκλεισμού με κίνηση και στους τέσσερις (4) 

τροχούς (4Χ4) για λόγους εύκολης κίνησης και στους πλέον «δύσκολους» δρόμους της πόλης. Ο 

κινητήρας του σαρώθρου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού καυσίμου πετρελαίου αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας, ώστε να ικανοποιούνται τα ισχύοντα όρια εκπομπής αερίων ρύπων της Ελληνικής και 

Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς του κινητήρα επί του σαρώθρου θα πρέπει να 

είναι επί ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον 35.0 KW και να καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες πλήρους 

ταυτόχρονης λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων του σαρώθρου (κίνηση, σάρωση/περιστροφή και 

των 2 βουρτσών, αναρρόφηση, ψεκασμός νερού, κλιματισμός καμπίνας κλπ.). Όλα τα συστήματα των 

μηχανισμών και του κινητήρα του σαρώθρου, θα πρέπει να είναι επισκέψιμα για τις ανάγκες 

συντήρησης ή και επισκευής, καθώς επίσης και προφυλαγμένα από οποιεσδήποτε επιπτώσεις κατά την 

λειτουργία του, ρύποι, συγκρούσεις κ.λ.π.. Η αυτονομία λειτουργίας του με ένα πλήρες ρεζερβουάρ 

πετρελαίου θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τουλάχιστον 8 ώρες. 

 

 Καμπίνα οδήγησης  

Ο θάλαμος του χειριστού πρέπει να είναι μεταλλικός, κλειστού τύπου, εργονομικά σχεδιασμένος ώστε 

να υποδέχεται τον χειριστή με άνεση και με συνηθισμένη θερμική και ηχητική μόνωση. Θα υπάρχει 

εργονομικό ρυθμιζόμενο κάθισμα χειριστού με πνευματική ανάρτηση καθώς και ρυθμιζόμενη κολόνα 

τιμονιού. Η θέση του οδηγού θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μια διάταξη ασφαλείας που διακόπτει 

τη λειτουργία του μηχανήματος σε περίπτωση απομάκρυνσης του χειριστή από το κάθισμα. Εντός του 

θαλάμου θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και χειριστήρια λειτουργίας του οχήματος καθώς και 

των συστημάτων σάρωσης (κινήσεις και ρυθμίσεις των βουρτσών σάρωσης, ψεκασμού νερού και 

ανατροπής της δεξαμενής σαρωμάτων, κλπ.) 

Επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει σύστημα εργοστασιακού κλιματισμού (a/c). 

Τιμόνι και εργονομικό κάθισμα οδηγού στο κέντρο της καμπίνας, πλήρη πίνακα σημάτων 

προειδοποίησης λειτουργιών και ωρομετρητή. Υποχρεωτικά θα υπάρχει ζώνη ασφαλείας χειριστή. 
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Οι χειρισμοί θα εκτελούνται από εργονομική κονσόλα μέσα στην καμπίνα οδήγησης, η οποία θα φέρει 

τα απαραίτητα χειριστήρια και τα ενδεικτικά σήματα λειτουργίας. 

 

Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με όλα τα φωτεινά και ηχητικά όργανα, σύμφωνα με Κ.Ο.Κ. και θα 

φέρει κίτρινο περιστρεφόμενο κατά 360
ο
 φανό εργασίας, η λάμψη του οποίου θα πρέπει να είναι ορατή 

από κάθε σημείο.  

Ο ανεμοθώρακας, τα πλαϊνά κρύσταλλα και οι καθρέπτες οπισθοσκοπήσεως θα είναι τέτοιου μεγέθους, 

ώστε να παρέχουν πλήρη εποπτεία του χώρου εργασίας του σαρώθρου. Επίσης στο δάπεδο θα υπάρχει 

ειδική θυρίδα ελέγχου από κρύσταλλο ή άλλη διάταξη, προκειμένου ο χειριστής να μπορεί να ελέγχει 

την περιοχή του στομίου αναρρόφησης. 

 

Ο θάλαμος χειρισμού θα είναι εξοπλισμένος με όλα τα φωτεινά και ηχητικά όργανα σύμφωνα με τον 

Κ.Ο.Κ. και θα φέρει περιστρεφόμενο φανό εργασίας, και επίσης θα έχει σύστημα κλιματισμού κρύου-

ζεστού αέρα (A/C). 

Ο ανεμοθώρακας, τα πλαϊνά κρύσταλλα και οι καθρέπτες οπισθοσκοπήσεως θα είναι τέτοιου μεγέθους, 

ώστε να παρέχουν πλήρη εποπτεία του χώρου εργασίας του σαρώθρου. Επίσης στο δάπεδο θα υπάρχει 

ειδική θυρίδα ελέγχου από κρύσταλλο ή άλλη διάταξη, προκειμένου ο χειριστής να μπορεί να ελέγχει 

την περιοχή του στομίου αναρρόφησης. 

Το σάρωθρο δύναται να φέρει διάταξη κάμερας στο πίσω μέρος του με προβολή εικόνας σε οθόνη 

εγκατεστημένη εντός του θαλάμου χειρισμού για διευκόλυνση του χειριστή κατά τις κινήσεις 

οπισθοπορείας. 

 

 Τρόπος σάρωσης 

Ο τρόπος σάρωσης, που επαφίεται στην σχεδίαση κάθε κατασκευαστικού οίκου και θα περιγράφεται 

αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή και υπό την προϋπόθεση ότι το προς προμήθεια 

σάρωθρο θα λειτουργεί επί ποινή αποκλεισμού οπωσδήποτε με σύστημα αναρροφητικής σάρωσης και 

μόνο, χωρίς οποιαδήποτε μηχανική υποστήριξη του συστήματος απομάκρυνσης των απορριμμάτων 

(ύπαρξη περιστρεφόμενης κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας κ.λ.π.), για εξοικονόμηση κόστους 

λειτουργίας και ανταλλακτικών / αναλωσίμων υλικών. Αποκλείονται σάρωθρα που οι βούρτσες και το 

στόμιο αναρρόφησης είναι τοποθετημένα σε άλλο μέρος του σαρώθρου. 

 

Οι κινήσεις των συστημάτων σάρωσης, θα ελέγχονται και θα γίνονται από κατάλληλα χειριστήρια από 

τον θάλαμο χειρισμού του σαρώθρου. 

Το στόμιο αναρρόφησης θα είναι κατάλληλης διατομής (πλάτους 600mm τουλάχιστον) και ισχυρής 

κατασκευής για την αποτελεσματική παραλαβή των απορριμμάτων από το οδόστρωμα. Επίσης θα 

διαθέτει μηχανισμό ανοίγματος είτε χειριζόμενο από τον θάλαμο του χειριστού ή αυτομάτως 

ανοιγόμενο για την αναρρόφηση ογκωδών απορριμμάτων. 

Ο αγωγός αναρρόφησης, ο οποίος θα συνδέει το στόμιο αναρρόφησης με τον κάδο σαρωμάτων, θα 

είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαμέτρου (180 mm τουλάχιστον) ώστε να μπορεί να δέχεται 

σκληρά και μεγάλα απορρίμματα όπως πέτρες, χαλίκια μπουκάλια, λάσπες, κλπ., κατασκευασμένος 

από ανθεκτικό υλικό στην τριβή με λείες εσωτερικές επιφάνειες και με όσο το δυνατό ελάχιστες 

καμπυλότητες για την αποφυγή συσσώρευσης λάσπης και σαρωμάτων. 

Η μέγιστη αναρροφητική ικανότητα της τουρμπίνας δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 3.500 m3/h, ενώ 

η υποπίεση δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 700 mm στήλης ύδατος 
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Οι βούρτσες θα έχουν ανεξάρτητους υδραυλικούς κινητήρες με δυνατότητα μεταβλητής ταχύτητας 

περιστροφής (μέχρι 140 στροφές ανά λεπτό τουλάχιστον) και με δυνατότητα πλευρικής μετατόπισης 

για την αυξομείωση του πλάτους σάρωσης. Ο έλεγχος κινήσεως των βουρτσών θα πρέπει να γίνεται 

από τον θάλαμο του χειριστού μέσω κατάλληλων χειριστηρίων. 

Το πλάτος σάρωσης επί ποινή αποκλεισμού να είναι τουλάχιστον 2.400 mm με δύο βούρτσες. 

Οι βούρτσες σάρωσης θα είναι ισχυρής κατασκευής, με ίνες κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό 

που 

προσδίδει αντοχή και ικανοποιητική μακροζωία. 

Οι βούρτσες σάρωσης καθώς και το στόμιο αναρρόφησης πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν σύστημα 

προστασίας από απρόβλεπτες προσκρούσεις (ρείθρα, κράσπεδα, μεγάλα αντικείμενα) καθώς και 

σύστημα υδραυλικής ανύψωσης και συσπείρωσης όταν το σάρωθρο βρίσκεται σε κατάσταση πορείας. 

 

Για λόγους ευκολίας χειρισμών και άμεσης προσαρμογής του συστήματος σάρωσης στα δεδομένα 

του σαρωτικού έργου, θα πρέπει επί ποινή αποκλεσιμού οι δύο εμπρόσθιες βούρτσες να διαθέτουν 

ειδική διάταξη ανάρτησης και αυτόματης ρύθμισης της πίεσης επαφής τους στην επιφάνεια 

καθαρισμού και να υπάρχει ανεξάρτητος χειρισμός για κάθε μία βούρτσα από το εσωτερικό της 

καμπίνας μέσω ευχρηστων και εργονομικών χειριστηρίων.  

Κατά την σάρωση, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανισόπεδης 

κίνησης ύψους τουλάχιστον 180 mm και η ικανότητα αναρρίχησης σε ανηφορικούς δρόμους θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον 25%. 

Υποχρεωτικά η ταχύτητα μετακίνησης του σαρώθρου θα είναι τουλάχιστον 40 Km/h ενώ η μέγιστη 

ταχύτητά του κατά την λειτουργία σάρωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 Km/h. 

 

 Κάδος των συλλεγόμενων απορριμμάτων 

Ο κάδος των συλλεγόμενων απορριμμάτων θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανός, πολύ ανθεκτικός 

σε οξείδωση και επί ποινή αποκλεισμού καλυμένος εσωτερικά από ανοξείδωρο χάλυβα  και ικανός 

να φέρει συλλεγόμενα απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 2.000 Kg. 

Θα είναι επί ποινή αποκλεισμού γεωμετρικής χωρ. 1500 lit περίπου (±10%) και ωφέλιμης 

(καθαρής) χωρητικότητας τουλάχιστον 1.000lit και θα πρέπει υποχρεωτικά, για την πιστοποίηση 

της χωρητικότητας, να υποβληθεί δήλωση και σχέδιο του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου 

σαρώθρου. Ο κάδος θα είναι οπίσθιας αυτόματης υδραυλικής ανύψωσης/εκκένωσης από κατάλληλο 

ύψος τουλάχιστον 1.500mm και υπό γωνία τουλάχιστον 90
ο
  ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, εάν 

παραστεί ανάγκη, να ανατρέπεται με ασφάλεια και με υδραυλική υποβοήθηση σε 4-τροχο 

τροχήλατο κάδο μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων τυποποιημένης χωρητικότητας τουλάχιστον 

1.100 λίτρων και άνω, ή σε διερχόμενα απορριμματοφόρα οχήματα και σε υπέργεια στατικά 

containers, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι νεκροί χρόνοι λειτουργίας και να μην αποσπάται το 

σάρωθρο από το έργο της σάρωσης διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για την εκκένωσή του. Η 

ανύψωση, πλήρη εκκένωση και τελική καταβίβαση του κάδου θα επιτυγχάνεται υδραυλικά με 

απλούς χειρισμούς μέσα από την καμπίνα οδήγησης. 

Για την καταστολή της σκόνης το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα ψεκασμού 

νερού μέσω ακροφυσίων στις δύο εμπρόσθιες βούρτσες σάρωσης και εντός του κεντρικού αγωγού 

αναρρόφησης και ανθεκτική δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 180 λίτρων. Επί ποινή 

αποκλεισμού, για λόγους εξοικονόμησης χρήσης νερού και σημαντικής αύξησης της αυτονομίας του 

σαρώθρου, θα πρέπει εντός του κάδου συλλογής των αναρροφούμενων απορριμμάτων να υπάρχει 
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πλέον εξελιγμένο σύστημα ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού των απορριμμάτων στο 

σύστημα ψεκασμού νερού του σαρώθρου οδηγώντας σε ισοδύναμη αύξηση του διαθέσιμου νερού 

κατά τουλάχιστον 150lit. 

Οι διαστάσεις του σαρώθρου επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ακόλουθες: 

Πλάτος: 1.200 mm (χωρίς τους καθρέφτες) 

Μήκος:  4.000 mm (με το εμπρόσθιο σύστημα βουρτσών) 

Ύψος:  2.000 mm (χωρίς φανό αναλαμπής) 

 

Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά εργοστασιακά σχέδια του 

προσφερόμενου σαρώθρου για την πιστοποίηση των διαστάσεών του. 

Το σάρωθρο με την παράδοσή του θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του 

συμμετέχοντα, να : 

 Διαθέτει την κατάλληλη τεχνική & υδραυλική υποδομή έτσι ώστε να μπορεί να 

προσαρμοστεί σε αυτό γρήγορα και εύκολα, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων μελλοντικών τεχνικών 

μετατροπών του σαρώθρου, εμπρόσθια διάταξη χλοοκοπής & κοπής ψηλών χόρτων, εμπρόσθια 

διάταξη πλύσης/στέγνωσης κοινόχρηστων χώρων, εμπρόσθιας λεπίδας ή φρέζας εκχιονισμού και 

αλατοδιανομέα σε περίπτωση μελλοντικής ζήτησης. 

 

Επίσης το σάρωθρο θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου μας. 

 

Συνοδευτικά - Υποχρεώσεις 

 

Ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει το 

προσωπικό της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου δωρεάν, για την χρήση και συντήρηση του προς 

προμήθεια σαρώθρου. 

Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς : 

 Τα προσφερόμενα σάρωθρα να συνοδεύονται από Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) του 

εργοστασίου κατασκευής, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να υποβληθεί με την προσφορά (φάκελος 

Τεχνικής Προσφοράς). 

 Το εργοστάσιο κατασκευής των σαρώθρων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 

9001 και ISO 14001, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά 

(Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής). 

 Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 

9001 και ISO 14001 για το παρεχόμενο service και τεχνική υποστήριξη, αντίγραφα των οποίων θα 

πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά (Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής). 

 

Το σάρωθρο κατά την παράδοσή του θα πρέπει να συνοδεύεται από : 

 

 Την άδεια κυκλοφορίας του μηχανήματος . 

 Τρίγωνο επισήμανσης τυχόν ακινητοποίησης καθ’ οδόν του οχήματος. 

 Πακτωμένο τρίγωνο βραδυπορείας στο πίσω μέρος του. 

 Πλήρες από Κ.Ο.Κ. προβλεπόμενο φαρμακείο & πυροσβεστήρας. 
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 Τεύχος ανταλλακτικών, οδηγιών χρήσης, επισκευών και συντήρησης στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει Πινακίδα διαστάσεων 40x30cm (σε εμφανές 

σημείο του φορτηγού) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 Άλλα στοιχεία (επί ποινή αποκλεισμού) 

Ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων σαρώθρων θα καθορισθεί με την προσφορά των 

διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. Επίσης ο χρόνος 

παράδοσης των προσφερόμενων σαρώθρων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις ενενήντα (90) ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζομένου, που θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία 

του εργοστασίου στο οποίο κατασκευάζεται το προσφερόμενο είδος καθώς και ο τόπος εγκατάστασής 

του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε κάθε τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσδιορίζονται τα ακόλουθα 

στοιχεία, με τα οποία και θα συμπληρωθεί αντιστοίχως το ακόλουθο ερωτηματολόγιο : 

 

Α. Όχημα  

1. Εργοστάσιο κατασκευής: 

2. Χώρα και έτος κατασκευής: 

3. Ακτίνα στροφής: 

4. Ταχύτητα πορείας: 

5. Δυνατότητα ανισόπεδης κίνησης (cm): 

6. Διαστάσεις σαρώθρου (cm): 

   α. Μήκος: 

   β. Πλάτος: 

   γ. Ύψος: 

Β. Κινητήρας 

1. Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος: 

2. Αριθμός κυλίνδρων – Κυβισμός- Ισχύς : 

 

Γ. Καμπίνα οδήγησης  

1. Περιγραφή: 

2. Τιμόνι οδήγησης – Υδραυλική επιβοήθηση: 

3. Κονσόλα ή κονσόλες σημάτων ενδείξεων ή χειρισμών: 

4. Κάθισμα οδηγού: 

 

Δ. Όργανα μέτρησης 

 

Ε. Σύστημα σάρωσης 

1. Ταχύτητα εργασίας κατά την σάρωση: 

2. Αυτονομία εργασίας – Απόδοση: 

3. Αριθμός βουρτσών – Διάμετρος – Υλικό κατασκευής: 

4. Πλάτος σάρωσης ελάχιστο – μέγιστο: 

5. Περιγραφή συστήματος: 
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6. Αγωγός αναρρόφησης – Υλικό κατασκευής: 

 

ΣΤ. Σύστημα αναρρόφησης 

Περιγραφή: 

 

Ζ. Σύστημα καταστολής σκόνης 

Περιγραφή: 

 

Η. Δεξαμενές 

1. Κάδος συγκέντρωσης απορριμμάτων – Περιγραφή: 

   α. Χωρητικοτητα: 

   β. Επιτρεπόμενο φορτίο (Kg.): 

   γ. Τρόπος οπίσθιας εκκένωσης:  

   δ. Υψος εκκένωσης: 

2. Δεξαμενή νερού – Περιγραφή –Χωρητικότητα : 

 

Θ. Λοιπά στοιχεία 

1. Χρόνος ισχύος προσφοράς: 

2. Χρόνος παράδοσης: 

3. Χρόνος εγγύησης: 

4. Χρόνος κάλυψης με ανταλλακτικά: 

6. Πιστοποιητικά ποιότητας: 

7. Διατάξεις ασφαλείας – Ανταπόκριση σε Ευρωπαϊκές Νόρμες – Ανταπόκριση ως προς την τήρηση 

προδιαγραφών υγιεινής, εργονομίας, προστασίας και ασφάλειας (CE).  

  Χρυσούπολη, 12-03-2020           Χρυσούπολη, 12-03-2020 

 

Ο  Συντάξας 

 

 

Κάλφας Κωνσταντίνος 

             Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

Θεωρήθηκε 

Η. Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ., 

Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής 

 

Λόβουλου Κυριακή, 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α’ 
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