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ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 
1. ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ 

 
Ο Δήμος Καρύστου πρόκειται να αναπτύξει σύστημα χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων. Με τον όρο βιοαπόβλητα χαρακτηρίζονται “Tα βιοαποδομήσιμα 

απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, 

εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα 

συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων”.  

Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα μεταφέρονται και θα επεξεργάζονται στη μονάδα 

κομποστοποίησης που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση “Κούτικας”, πλησίον του 

Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Προϊόν της μονάδας κομποστοποίησης θα 

είναι compost (εδαφοβελτιωτικό), το οποίο θα διατίθεται σε δημότες, είτε θα 

χρησιμοποιείται από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου. 

Για τη συλλογή των βιοαποβλήτων από τα νοικοκυριά και μεγάλους παραγωγούς 

(καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία, super markets και λοιπά καταστήματα πώλησης 

τροφίμων) θα αναπτυχθεί ένα νέο δίκτυο (παράλληλα με τα υφιστάμενα δίκτυα 

συλλογής σύμμεικτων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων), το οποίο θα αποτελείται από: 

- Κεντρικούς κάδους, οι οποίοι θα χωροθετηθούν σύμφωνα με το υφιστάμενο 

δίκτυο των κάδων αποκομιδής των σύμμεικτων αποβλήτων (πράσινοι κάδοι). 

- Κάδους κουζίνας, οι οποίοι θα διανεμηθούν σε νοικοκυριά και καταστήματα, για 

προδιαλογή-συγκέντρωση των βιοαποβλήτων και μεταφορά τους στους 

κεντρικούς κάδους. 

- Βιοδιασπώμενες σακούλες, κομποστοποιήσιμες, οι οποίες θα διανεμηθούν στους 

κατόχους κάδων κουζίνας, για χρήση τους τρεις πρώτους μήνες λειτουργίας του 

δικτύου.      

- Απορριμματοφόρο όχημα , το οποίο θα συλλέγει αποκλειστικά βιοαπόβλητα από 

τους κεντρικούς κάδους και θα τα μεταφέρει στη μονάδα κομποστοποίησης. 

- Όχημα πλύσης κάδων απορριμμάτων (πλυντήριο κάδων), το οποίο θα 

χρησιμοποιείται για πλύση των κεντρικών κάδων συλλογής βιοαποβλήτων. 

Το ανωτέρω περιγραφόμενο δίκτυο θα αναπτυχθεί στις περιοχές του Δήμου με τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού, ήτοι: 

 Δημοτική Κοινότητα Καρύστου 

 Τοπική Κοινότητα Καλυβίων 

 Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίου 

 Τοπική Κοινότητα Νέων Στύρων 

 Τοπική Κοινότητα Στύρων 

Σύμφωνα με διαστασιολόγηση που πραγματοποιήθηκε, το δίκτυο χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων του Δήμου Καρύστου θα περιλαμβάνει: 
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Είδος Τεμάχια 

Κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων 240 lt 440 

Κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων 660 lt  30 

Κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων 1100 lt 10 

Κάδοι κουζίνας διαλογής βιοαποβλήτων 8-10 lt 3.200 

Κάδοι κουζίνας διαλογής βιοαποβλήτων 40-50 lt 60 

Βιοδιασπώμενες σακούλες (σάκοι) 10 lt 105.600 

Βιοδιασπώμενες σακούλες (σάκοι) 50 lt 5.400 

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 12 m3 1 

Όχημα πλύσης κάδων 1 

 

Ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές για τα ανωτέρω είδη. 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

2.1. Κάδοι Συλλογής Βιοαποβλήτων 240 lt 

 

Α. Γενικά 
Η χωρητικότητα των κάδων μηχανικής αποκομιδής θα είναι 240 λίτρα αντίστοιχα. Οι 

κάδοι θα πρέπει να είναι ικανοί να δεχθούν οργανικά απόβλητα οικιακής ή εμπορικής 

προέλευσης (βιοαπόβλητα). 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα Πρότυπα EN 

840-1, 5, 6 στην νεότερη έκδοση τους. Για το προσφερόμενο είδος κάδου θα πρέπει να 

κατατεθούν με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά ποιότητας και 

ελέγχου σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 840-1, 5, 6, στη νεότερη έκδοσή τους, μαζί με 

αναλυτική έκθεση δοκιμών και ελέγχου, από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου.    

Λόγω του βάρους των οργανικών αποβλήτων που θα δέχεται κατά τη μεταφορά του 

και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα 

πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των 

τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 

Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να είναι με ειδική ενίσχυση για 

μεγάλη διάρκεια ζωής και να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους 

τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου χτένας. 

Ο κάδος πρέπει να φέρει επίσης τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και 

ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του.   

 

Β. Ειδικά 

Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων (κυρίως σώμα, καπάκι κ.λ.π.) θα πρέπει να έχουν 

μονομπλόκ χύτευση, με έκχυση πλαστικού υπό πίεση (INJECTION), από πρωτογενές 

υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας, που θα έχει εμπλουτισθεί με 

ειδικά πρόσθετα που θα προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες 

θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής 

ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. 

Στις δυο πλευρικές επιφάνειες του κυρίως σώματος, o κάδος πρέπει να διαθέτει θυρίδες 

αερισμού με μικροοπές που θα επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό 

του, αλλά ταυτόχρονα θα εμποδίζουν την είσοδο νερού, τρωκτικών ή εντόμων μέσα 

στον κάδο. 

 

Β.1. Καπάκι Κάδου 

Το καπάκι πρέπει να είναι επίπεδο και να συνδέεται σταθερά με το κυρίως σώμα με 

ειδικούς συνδέσμους, να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των 

αποβλήτων, ενώ κατά την εκκένωση να ανοίγει αυτόματα κατά την ανύψωση του 

κάδου. 
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Πρέπει να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και 

χτυπήματα και δύο (2) τουλάχιστον εργονομικές χειρολαβές για το άνοιγμά του. 

 

Β.2. Τροχοί 

Ο κάδος πρέπει να έχει δύο (2) τροχούς σταθερής κατεύθυνσης, διαμέτρου Φ 200 mm. 

Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής 

γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί πρέπει να φέρουν εξωτερικά ελαστικό που να 

εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση.  

Β.3. Λοιπά στοιχεία 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν 

τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα τύπου χτένας. 

Οι προσφερόμενοι κάδοι πρέπει να φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής των 

κάδων να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα το πρότυπο ΙSO 

9001 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα το πρότυπο 

ISO 14001. 

Η διαμόρφωση των κάδων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει 

το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που 

κυκλοφορούν στην Ελληνική και τη Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να 

ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό του πλυντηρίου κάδων. 

 

Β.4. Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ (σώμα και καπάκι). Ο χρωματισμός θα είναι ενιαίος 

και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς στο υλικό κατασκευής πριν τη χύτευση για 

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.  

Οι κάδοι θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. έτσι 

ώστε να είναι ορατοί και την νύχτα προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 

Στο εμπρόσθιο τμήμα του κυρίως σώματος των κάδων θα πρέπει να εκτυπωθούν με 

ανεξίτηλο τρόπο, τα στοιχεία που θα δοθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την 

υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

2.2. Κάδοι Συλλογής Βιοαποβλήτων 660 lt και 1100 lt 

 

Α. Γενικά 
Η χωρητικότητα των κάδων μηχανικής αποκομιδής θα είναι 660 και 1100 λίτρα 

αντίστοιχα. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι ικανοί να δεχθούν οργανικά απόβλητα οικιακής 

ή εμπορικής προέλευσης (βιοαπόβλητα). 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και να ακολουθούν τα Πρότυπα EN 

840-2, 5, 6 στην νεότερη έκδοση τους. Για τα προσφερόμενα είδη κάδων θα πρέπει να 

κατατεθούν με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά ποιότητας και 
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ελέγχου σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 840-2, 5, 6, στη νεότερη έκδοσή τους, μαζί με 

αναλυτική έκθεση δοκιμών και ελέγχου, από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου.     

Λόγω του βάρους των οργανικών αποβλήτων που θα δέχεται κατά τη μεταφορά του 

και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου αλλά και τα πλευρικά τοιχώματα 

πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένα ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των 

τοιχωμάτων κατά την χρήση του. 

Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους πρέπει να 

είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδροειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την 

ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου 

(βραχίονες). Επίσης, πρέπει να είναι δυνατή η ανύψωσή του και με ανυψωτικό σύστημα 

τύπου χτένας. 

Ο κάδος πρέπει να φέρει επίσης τις απαραίτητες χειρολαβές κατάλληλης διατομής και 

ενίσχυσης για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. 

 

Β. Ειδικά 

Όλα τα πλαστικά τμήματα των κάδων (κυρίως σώμα, καπάκι κ.λ.π.) θα πρέπει να έχουν 

μονομπλόκ χύτευση, με έκχυση πλαστικού υπό πίεση (INJECTION), από πρωτογενές 

υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας, που θα έχει εμπλουτισθεί με 

ειδικά πρόσθετα που θα προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες 

θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής 

ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. 

Στις δυο πλευρικές επιφάνειες του κυρίως σώματος, o κάδος πρέπει να διαθέτει θυρίδες 

αερισμού με μικροοπές που θα επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό 

του, αλλά ταυτόχρονα θα εμποδίζουν την είσοδο νερού, τρωκτικών ή εντόμων μέσα 

στον κάδο. 

 

Β.1. Καπάκι Κάδου 

Το καπάκι πρέπει να είναι επίπεδο και να συνδέεται σταθερά με το κυρίως σώμα με 

ειδικούς συνδέσμους, να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των 

αποβλήτων, ενώ κατά την εκκένωση να ανοίγει αυτόματα κατά την ανύψωση του 

κάδου. 

Πρέπει να έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και 

χτυπήματα και δύο (2) τουλάχιστον εργονομικές χειρολαβές για το άνοιγμά του. 

Το καπάκι θα ανοίγει επίσης με ειδικό ποδομοχλό ισχυρής κατασκευής από 

γαλβανισμένο μέταλλο.    

 

Β.2. Τροχοί 

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις (4) τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό 

αρίστης κατασκευής και ποιότητας. 

Ο κάθε τροχός θα είναι διαμέτρου Φ 200 mm και θα έχει ικανότητα περιστροφής περί 

κατακόρυφο άξονα κατά 360ο, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που 

θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους. 
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Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα 

στους δυο εμπρόσθιους τροχούς, που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα με το πόδι. 

 

Β.3. Οπή καθαρισμού 

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του πρέπει να υπάρχει ειδική οπή 

για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να 

καλύπτεται με ειδικό καπάκι και να έχει απόλυτη στεγανότητα. 

  

Β.4. Λοιπά στοιχεία 

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν 

τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και 

χτένας. 

Οι προσφερόμενοι κάδοι πρέπει να φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής των 

κάδων να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα το πρότυπο ΙSO 

9001 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα το πρότυπο 

ISO 14001. 

Η διαμόρφωση των κάδων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει 

το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που 

κυκλοφορούν στην Ελληνική και τη Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να 

ανυψωθούν ασφαλώς από τον ανυψωτικό μηχανισμό του πλυντηρίου κάδων. 

 

Β.5. Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ (σώμα και καπάκι). Ο χρωματισμός θα είναι ενιαίος 

και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς στο υλικό κατασκευής πριν τη χύτευση για 

μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.  

Οι κάδοι θα φέρουν αντανακλαστικές λωρίδες ή και σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. έτσι 

ώστε να είναι ορατοί και την νύχτα προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων. 

Στο εμπρόσθιο τμήμα του κυρίως σώματος των κάδων θα πρέπει να εκτυπωθούν με 

ανεξίτηλο τρόπο, τα στοιχεία που θα δοθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατά την 

υπογραφή της σύμβασης.  

 

  

2.3 Κάδοι Κουζίνας Διαλογής Βιοαποβλήτων 8-10 lt 

 

Α. Γενικά 
Οι κάδοι θα έχουν χωρητικότητα από 8 έως 10 λίτρα. Θα χρησιμοποιούνται για την 

απόθεση οργανικών αποβλήτων κουζίνας (όπως αποφάγια, φλοιοί φρούτων και 

λαχανικών κ.λ.π.) και τη μεταφορά και απόρριψη αυτών στους κάδους συλλογής 

βιοαποβλήτων. Οι κάδοι πρέπει να διαθέτουν επαρκές πλάτος ώστε να μπορεί να 

αδειάσει ένα πιάτο και κατάλληλο βάθος ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός τους. 

Θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και μεγάλης αντοχής. 
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Θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ θα πρέπει να φέρουν 

χειρολαβή. 

 

Β. Ειδικά 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πρωτογενές πολυαιθυλένιο ή 

πολυπροπυλένιο άριστης ποιότητας που θα έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που 

θα προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο 

ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. 

Το εσωτερικό των κάδων θα πρέπει να είναι λείο με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο 

καθαρισμό. 

 

Β.1. Καπάκι Κάδου 

Το καπάκι θα πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με ειδικούς 

συνδέσμους και να είναι αποσπώμενο για εύκολο καθαρισμό. Θα πρέπει να διαθέτει 

εσοχή για εύκολο άνοιγμα με το δάχτυλο. 

Όταν το καπάκι είναι κλειστό πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα. 

 

Β.2. Χειρολαβή 

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομικά σχεδιασμένη για να επιτρέπει την 

εύκολη και άνετη μεταφορά του κάδου. 

 

Β.3. Λοιπά στοιχεία 

Ο κατασκευαστής των κάδων θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας 

πιστοποιημένο σύμφωνα το πρότυπο ΙSO 9001 και σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα το πρότυπο ISO 14001. 

 

Β.4. Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

Ο χρωματισμός (σώμα και καπάκι) θα είναι ενιαίος και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς 

στο υλικό κατασκευής, προτού αυτό επεξεργαστεί.  

 

 

2.4 Κάδοι Κουζίνας Διαλογής Βιοαποβλήτων 40-50 lt 

 

Α. Γενικά 
Οι κάδοι θα έχουν χωρητικότητα από 40 έως 50 λίτρα. Θα χρησιμοποιούνται σε χώρους 

μαζικής εστίασης για την απόθεση οργανικών αποβλήτων κουζίνας (όπως αποφάγια, 

φλοιοί φρούτων και λαχανικών κ.λ.π.) και τη μεταφορά και απόρριψη αυτών στους 

κάδους συλλογής βιοαποβλήτων.  

Θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής και μεγάλης αντοχής. 

Θα αποτελούνται από το κυρίως σώμα και το καπάκι, ενώ θα πρέπει να φέρουν δύο 

τροχούς σταθερής κατεύθυνσης και χειρολαβή. 
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Β. Ειδικά 

Οι κάδοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από πρωτογενές πολυαιθυλένιο ή 

πολυπροπυλένιο άριστης ποιότητας που θα έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που 

θα προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο 

ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας και χημικές επιδράσεις. 

Το εσωτερικό των κάδων θα πρέπει να είναι λείο με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο 

καθαρισμό. 

 

Β.1. Καπάκι Κάδου 

Το καπάκι θα πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με ειδικούς 

συνδέσμους και να είναι αποσπώμενο για εύκολο καθαρισμό. Θα πρέπει να διαθέτει 

εσοχή για εύκολο άνοιγμα με το δάχτυλο. 

Όταν το καπάκι είναι κλειστό πρέπει να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα. 

 

Β.2. Τροχοί 

Ο κάδος πρέπει να έχει δύο (2) τροχούς σταθερής κατεύθυνσης. 

Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής 

γαλβανισμένο ατσάλι. Οι τροχοί πρέπει να φέρουν εξωτερικά ελαστικό που να 

εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. 

 

Β.3. Χειρολαβή 

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομικά σχεδιασμένη για να επιτρέπει την 

εύκολη και άνετη μεταφορά του κάδου. 

 

Β.4. Λοιπά στοιχεία 

Ο κατασκευαστής των κάδων θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα ποιότητας 

πιστοποιημένο σύμφωνα το πρότυπο ΙSO 9001 και σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα το πρότυπο ISO 14001. 

 

Β.5. Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

Ο χρωματισμός (σώμα και καπάκι) θα είναι ενιαίος και θα έχει επιτευχθεί πρωτογενώς 

στο υλικό κατασκευής, προτού αυτό επεξεργαστεί.  

 

 

2.5 Βιοδιασπώμενες Σακούλες (Σάκοι) 10 lt 

 

Α. Γενικά 

Οι σάκοι θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για 

ασφαλή και υγιεινή απόθεση οργανικών αποβλήτων. Οι σάκοι θα πρέπει να έχουν 

κατάλληλες διαστάσεις ώστε να εφαρμόζουν σε κάδους χωρητικότητας 10 lt. 

 

Β. Ειδικά χαρακτηριστικά 
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Υλικό 

Πολυμερές υλικό το οποίο να είναι κομποστοποιήσιμο με βάση άμυλο φυτικής 

προέλευσης ή άλλη ανανεώσιμη πηγή, χωρίς πρόσθετα πολυμερών με βάση το 

πετρέλαιο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων EN 13432 «Συσκευασίες – 

Απαιτήσεις για τις ανακτήσιμες συσκευασίες μέσω λιπασματοποίησης και 

βιοαποδόμησης – Πρόγραμμα δοκιμών και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική 

αποδοχή της εκάστοτε συσκευασίας»  και ΕΝ 14995, με πλαϊνές πτυχές.  

 

Εσωτερική χωρητικότητα  

Περίπου 10 λίτρα, κατάλληλη ώστε να εφαρμόζει σε κάδο 10 λίτρων.  

 

Πάχος σάκου 

20μm ± 2%    

 

Συγκόλληση ραφών  

Η συγκόλληση θα βρίσκεται στον πυθμένα του σάκου και θα εγγυάται τη στεγανότητα 

του προϊόντος.    

 

Αντοχή  

Δυνατότητα διατήρησης των μηχανικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων υγρό-

διαπερατότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε όλες τις φάσεις χρησιμοποίησης 

για περίοδο 24 ώρων.  

 

Χρόνος διάσπασης  

Έως 8 εβδομάδες. 

 

Τρόπος κλεισίματος:  

Με το άνω τμήμα (λαιμός) της ίδιας της σακούλας.  

 

Τρόπος παράδοσης  

Οι σακούλες θα δοθούν σε συσκευασία πολλαπλών τεμαχίων. 

 

 

2.6 Βιοδιασπώμενες Σακούλες (Σάκοι) 50 lt 

 

Α. Γενικά 

Οι σάκοι θα πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για 

ασφαλή και υγιεινή απόθεση οργανικών αποβλήτων. Οι σάκοι θα πρέπει να έχουν 

κατάλληλες διαστάσεις ώστε να εφαρμόζουν σε κάδους χωρητικότητας 50 lt. 

 

Β. Ειδικά χαρακτηριστικά 
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Υλικό 

Πολυμερές υλικό το οποίο να είναι κομποστοποιήσιμο με βάση άμυλο φυτικής 

προέλευσης ή άλλη ανανεώσιμη πηγή, χωρίς πρόσθετα πολυμερών με βάση το 

πετρέλαιο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων EN 13432 «Συσκευασίες – 

Απαιτήσεις για τις ανακτήσιμες συσκευασίες μέσω λιπασματοποίησης και 

βιοαποδόμησης – Πρόγραμμα δοκιμών και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική 

αποδοχή της εκάστοτε συσκευασίας»  και ΕΝ 14995, με πλαϊνές πτυχές.  

 

Εσωτερική χωρητικότητα  

Περίπου 50 λίτρα, κατάλληλη ώστε να εφαρμόζει σε κάδο 50 λίτρων.  

 

Πάχος σάκου 

35μm ± 2%    

 

Συγκόλληση ραφών  

Η συγκόλληση θα βρίσκεται στον πυθμένα του σάκου και θα εγγυάται τη στεγανότητα 

του προϊόντος.    

 

Αντοχή  

Δυνατότητα διατήρησης των μηχανικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων υγρό-

διαπερατότητας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, σε όλες τις φάσεις χρησιμοποίησης 

για περίοδο 24 ώρων.  

 

Χρόνος διάσπασης  

Έως 8 εβδομάδες. 

 

Τρόπος κλεισίματος:  

Με το άνω τμήμα (λαιμός) της ίδιας της σακούλας.  

 

Τρόπος παράδοσης  

Οι σακούλες θα δοθούν σε συσκευασία πολλαπλών τεμαχίων. 

 

 

 

Χρόνος Παράδοσης Κάδων και Βιοδιασπώμενων Σακουλών : Τρεις (3) μήνες  

  



ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

11 
 

2.7 Απορριμματοφόρο Όχημα Τύπου Πρέσας 12 m3   

 

Α) Γενικά   

Αφορά προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή βιοαπόβλητων 

απορριμμάτων τύπου πρέσας 12 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων.  

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι απολύτως καινούριος, αμεταχείριστος 

και πρόσφατης κατασκευής. 

 

Β) Ειδικά χαρακτηριστικά   

 

Β.1)  Πλαίσιο οχήματος 

Το απορριμματοφόρο όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για 

κατασκευή απορριμματοφόρου (αποκομιδή και μεταφορά βιοαποβλήτων). 

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2. 

Το συνολικό μικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον 15 tn. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο 

φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων  ή των 

αντιπροσώπων τους, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα 

οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής με το μηχανισμό ανύψωσης κάδων, από 

όμοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της. 

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση 

και θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που θα συνδέονται μεταξύ τους με ικανό 

αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% 

μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός. 

Η ικανότητα του πλαισίου οχήματος σε ωφέλιμο φορτίο βιοαποβλήτων θα είναι  

τουλάχιστον 5 tn. Ως ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που μένει 

μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους, 

στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δύο 

εργάτες), το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός 

τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριμμάτων υπερκατασκευή με το 

μηχανισμό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος). 

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 

ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

To ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του απαιτούμενου, για 

την μεταφορά συμπιεσμένων βιοαποβλήτων πυκνότητας 416 kgr/m3. Για τον σκοπό 

αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους αναλυτική μελέτη κατανομής φορτίων. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., 

θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά 

σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 

κυκλοφορίας. 
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Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν 

απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά 

στοιχεία και πληροφορίες: 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος.  

 Μεταξόνιο. 

 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο). 

 Βάρη πλαισίου.  

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο. 

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

 

Β.2) Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

EURO 6, 4/χρονος, τουλάχιστον 4/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους 

τύπους και άριστης φήμης. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον  230 Hp 

και ροπής τουλάχιστον 900 Nm. Θα διαθέτει   στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (Turbo). 

Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι  τουλάχιστον 5.000 cc. 

Κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής 

ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα 

διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι 

επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες 

δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος 

στροφών. 

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

μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει 

δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο»,  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως 

σύστημα πέδησης του οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά 

την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με 

πλήρες φορτίο. 

Κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, 

ήτοι: 

 Τύπος και κατασκευαστής 

 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε 

σχέση με τον αριθμό των στροφών. 

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός  
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Β.3) Σύστημα μετάδοσης 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες 

εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας. 

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει 

αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα 

γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής, ώστε το όχημα να είναι ικανό με 

πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει 

διάταξη κλειδώματος του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την 

εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό έδαφος, χειμερινές συνθήκες 

οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και κυκλοφορική 

ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.  

 

Β.4) Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει 

σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης 

ανάλογα με το φορτίο στον πίσω άξονα ή σύστημα αντίστοιχου τύπου καθώς και 

σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP).   

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, 

δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 

Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του. Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό 

κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση 

βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το 

υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αμίαντο με αποτέλεσμα να είναι φιλικό προς 

το περιβάλλον. 

 

Β.5) Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι θα βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική 

υποβοήθηση  σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση 

αυτής. 

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη 

θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 

Κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του 

οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

 

Β.6) Άξονες – αναρτήσεις 

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εμπρόσθιου και πίσω άξονα 

θα είναι χαλύβδινη ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Να δοθεί ο 

τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και αναρτήσεων.  
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Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα 

πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες 

κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας να είναι κατά προτίμηση εφοδιασμένος με σύστημα 

ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς σε περίπτωση  μειωμένης 

πρόσφυσης. 

Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια, ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς 

αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 

2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 

περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, 

εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, 

αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη 

τροποποίηση αυτής). 

 

Β.7) Καμπίνα οδήγησης 

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται 

επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.   

Το κάθισμα του οδηγού θα διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και 

θα προσφέρει άνεση στον οδηγό, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας τριών σημείων. Το 

όχημα θα διαθέτει  θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 

Θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα 

από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική μόνωση με επένδυση 

από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο 

τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, 

σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη θερμαινομένου 

φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση 

μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία 

που θα καθορίσει η υπηρεσία. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., 

θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά και ηχητικά 

σήματα. 

 

Β.8) Χρωματισμός 

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό 

ή ακρυλικό σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, 

στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές 

βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Κατά τον 

διαγωνισμό πρέπει να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 
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Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται 

από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες 

επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της  τελικής σύμβασης σε εύλογο 

χρονικό διάστημα και τις οποίες ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί, σε 

αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος. 

 

Β.9) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 

Β.9.1) Γενικά: 

Η υπερκατασκευή θα είναι με συμπιεστή βιοαποβλήτων απορριμμάτων τύπου πρέσας. 

Ο ωφέλιμος όγκος σε συμπιεσμένα βιοαπόβλητα θα είναι τουλάχιστον 12 m3. Θα είναι 

κατάλληλη για φόρτωση βιοαποβλήτων συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε 

χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για βιοαποβλητα χωρίς συσκευασία που θα 

φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ. Θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή 

μεταφορά των απορριμμάτων.  

Ο χρόνος αυτόματου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι μικρότερος από 1 min. 

Κατά το διαγωνισμό πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής. Το 

ύψος χειρονακτικής αποκομιδής βιοαποβλήτων απορριμμάτων (από οριζόντιο έδαφος), 

σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι τουλάχιστον 1 m. Το ύψος 

μηχανικής (με κάδους) αποκομιδής βιοαποβλήτων απορριμμάτων (από οριζόντιο 

έδαφος), θα είναι σε συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501. 

Το  συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του 

οχήματος-πλαισίου. Η υπερκατασκευή θα τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω 

στο σασί με εξασφάλιση της κατανομής των βαρών. Όλοι οι μηχανισμοί στην 

υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιμοι. 

Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 

καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου σε πορεία προς τα 

όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων.  Στο πίσω μέρος του οχήματος θα 

υπάρχει θέση για την τοποθέτηση μιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για 

τυχόν απαιτούμενο καθαρισμό της περιοχής εκκένωσης του κάδου, Κατά τον 

διαγωνισμό πρέπει να δοθεί το εργοστάσιο και η ημερομηνία κατασκευής της 

υπερκατασκευής. Επίσης, το βάρος της υπερκατασκευής.  

Η κατανομή βαρών να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πλαισίου. Η 

κιβωτάμαξα να είναι πλήρως στεγανή. 

   

Β.9.2) Κυρίως σώμα υπερκατασκευής-Χοάνη φόρτωσης-Οπίσθια θύρα:  

Το σώμα της υπερκατασκευής θα πρέπει να είναι από χαλυβδοέλασμα, εξαιρετικής 

ποιότητας, ικανού πάχους και υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και στη διάβρωση. 

Ειδικότερα, για τα τμήματα που δέχονται αυξημένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα 

μηχανικές καταπονήσεις (όπως η χοάνη τροφοδοσίας και το εσωτερικό δάπεδο του 

σώματος), ο χρησιμοποιούμενος χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού 

τύπου HARDOX 450 ή ανθεκτικότερος. Το πάχος του δαπέδου του σώματος θα είναι 

τουλάχιστον 4 mm, το δε πάχος του κατώτερου τμήματος της χοάνης θα είναι 



ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

16 
 

τουλάχιστον 5 mm, ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωμάτων της χοάνης 

τουλάχιστον 3 mm.  

Η  χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα είναι τουλάχιστον 1,6 m3.  

Κατά τον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθεί σχέδιο της χοάνης φόρτωσης με διαστάσεις 

καθώς και υπολογισμός της χωρητικότητάς της. 

Το όχημα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισμάτων ανάμεσα στο σώμα που 

δέχεται και περιέχει τα βιοαπόβλατα και την οπίσθια θύρα, έτσι ώστε σε περίπτωση 

διαρροών από το σώμα, τα στραγγίσματα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη 

απορροής και να μην πέφτουν στο οδόστρωμα. Η λεκάνη αυτή θα είναι συνδεμένη με 

την χοάνη παραλαβής των βιοαποβλήτων απορριμμάτων μέσω ειδικού στομίου και 

σωλήνα έτσι ώστε τα στραγγίσματα να μεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωσή της θα 

γίνεται με την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά την φάση της εκφόρτωσης. Τα 

ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από 

προγενέστερη τοποθέτηση όμοιας διάταξης.    

Τα πλευρικά τοιχώματα και η οροφή θα είναι κυρτής μορφής και τα πλευρικά 

τοιχώματα να είναι χωρίς ενδιάμεσες ενισχύσεις.  

Κατά τον διαγωνισμό πρέπει να προσκομιστούν  κατάλληλα πιστοποιητικά  που να 

αποδεικνύουν την ποιότητα, τις ιδιότητες και το πάχος των χρησιμοποιούμενων 

ελασμάτων της υπερκατασκευής (παραστατικά αγοράς). 

Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις 

ραφές σε ολόκληρο το μήκος των συνδεόμενων επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξημένη 

αντοχή και καλή εμφάνιση.  Θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός για σταθερή στήριξη σε 

περίπτωση επισκευής.  

Η πίσω θύρα/πόρτα εκφόρτωσης στο πίσω μέρος θα ανοιγοκλείνει με δύο πλευρικούς 

υδραυλικούς κυλίνδρους (μπουκάλες) στην πόρτα και απόλυτα στεγανά. Το άνοιγμα 

της θύρας θα μπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού, ενώ το κλείσιμο οπωσδήποτε 

μόνο από πίσω, ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίματος της θύρας. Τα έμβολα να 

βρίσκονται στις πλευρές του σώματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης 

στεγανότητα με την τοποθέτηση ελαστικού παρεμβύσματος σε όλη την επιφάνεια 

μεταξύ σώματος και πόρτας. 

 

Β.9.3) Σύστημα συμπίεσης:  

Το σύστημα συμπίεσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για βιοαπόβλητα, τα οποία 

περιέχουν μεγάλη ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι τριβόμενοι μηχανισμοί και 

τα εξαρτήματα συμπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται 

στα βιοαπόβλητα. Το άκρο των πλακών προώθησης και συμπίεσης να φέρει ειδικές 

ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να είναι ενισχυμένη με αυτοτελές προφίλ χάλυβα για 

αυξημένη αντοχή. . 

Η χοάνη φόρτωσης να είναι κατασκευασμένη από χαλυβδοελάσματα τύπου HARDOX 

450 ή ανθεκτικότερα. Η  χωρητικότητα / άνοιγμα χοάνης για φόρτωση και ογκωδών 

αντικειμένων θα είναι τουλάχιστον  1,6 m3. Το πάχος του ελάσματος των πλακών 

προώθησης και συμπίεσης, απόρριψης και  χοάνης φόρτωσης ικανό για αντοχή στην 
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πίεση των υδραυλικών εμβόλων θα είναι τουλάχιστον  5mm ενώ το υλικό των πλευρών 

που έρχονται σε επαφή με τα βιοαπόβλητα θα είναι HARDOX 450 ή ανθεκτικότερο. 

Η συνολική συμπίεση των βιοαποβλήτων ως προς τον ωφέλιμο όγκο της 

υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον 450 kg/m3 ανάλογα με την σύνθεση των 

βιοαποβλήτων και η συνολική σχέση όγκου συμπιεσμένων βιοαποβλήτων προς 

ασυμπίεστα θα είναι τουλάχιστον  5:1.  

Στο σύστημα συμπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής οι ακόλουθοι 

κύκλοι εργασίας: συνεχής – αυτόματος μιας φάσης συμπίεσης καθώς και ο τελείως 

χειροκίνητος – διακοπτόμενος κύκλος συμπίεσης. Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του 

συστήματος συμπίεσης να είναι μεγάλης αντοχής (για πιέσεις μεγαλύτερες από 350 

bar) και ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία και να είναι εύκολες στην 

πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έμβολα κίνησης του συστήματος, καθώς και 

οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα 

απορρίμματα. Τα υδραυλικά έμβολα του μαχαιριού συμπίεσης και του φορείου θα είναι 

αντεστραμμένα και εντός της θύρας συμπίεσης. 

Το υδραυλικό σύστημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ασφαλιστικά και μηχανισμούς 

ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του οχήματος. Κατά τον διαγωνισμό 

πρέπει να αναφερθούν οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στην πλάκα συμπίεσης και να 

υποβληθεί αναλυτικός υπολογισμός αυτών.  

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα είναι αναλογικού τύπου 

έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός των σφαλμάτων, η μεταβλητή λειτουργία του 

υδραυλικού συστήματος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εμβόλων.   

Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των βιοαποβλήτων απορριμμάτων θα είναι 

ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συμπίεση και απόδοση 

του συστήματος ανάλογα με το τύπο και την φύση των βιοαποβλήτων. Θα υπάρχουν 

κατάλληλες υποδοχές, ώστε με τη χρήση φορητού μανόμετρου να μπορούν εύκολα να 

εντοπιστούν τυχόν διαρροές. 

Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήμα. 

 

Β.9.4 Ηλεκτρικό σύστημα:  

Θα υπάρχει  πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την 

κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και θα είναι εφοδιασμένο με τους 

απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης 

και ενδεικτικά περιμετρικά του οχήματος. Ακόμα, με δύο (2) περιστρεφόμενους φάρους 

πορτοκαλί χρώματος, ένα στο μπροστά και ένα στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου 

και προβολείς εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή 

αποκομιδή απορριμμάτων. 

Η τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος του απορριμματοφόρου μηχανισμού θα 

γίνεται από την καμπίνα του οχήματος, μέσω κατάλληλης παράκαμψης, προκειμένου να 

υπάρχει ασφάλιση των παροχών. Κατά τον τρόπο αυτό, το ηλεκτρικό σύστημα του 

απορριμματοφόρου μηχανισμού θα εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του οχήματος, 

χωρίς ωστόσο να την επιβαρύνει. Τα σήματα που θα συνδέουν τη λειτουργία του 
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απορριμματοφόρου μηχανισμού με τη λειτουργία του οχήματος θα οδηγούνται μέσω 

κεντρικού καλωδίου προς έναν λογικό ελεγκτή, ο οποίος θα βρίσκεται εγκατεστημένος 

σε κατάλληλη υποδοχή της οπίσθιας θύρας. 

Ο λογικός ελεγκτής θα έχει τη δυνατότητα προγραμματισμού, καθώς και 

τηλεπικοινωνίας, παρέχοντας τη δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου του προγράμματος 

από απόσταση. Ο λογικός ελεγκτής θα επικοινωνεί με μια οθόνη επιτήρησης του 

συστήματος, η οποία θα είναι ενσωματωμένη με το χειριστήριο καμπίνας μέσω διαύλων 

CAN, οι οποίοι θα μεταφέρουν τα σειριακά ψηφιακά σήματα της λειτουργίες του 

συστήματος, αποφεύγοντας πολλές καλωδιώσεις. Επιπλέον, θα είναι πλήρως 

συμμορφωμένος με όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ηλεκτρομαγνητική 

του συμβατότητα και ατρωσία, για την ανθεκτικότητά του απέναντι στη σκόνη και την 

υγρασία (IP66), καθώς και για την αντοχή του στον πεπιεσμένο ατμό (IP69K). 

Τα καλώδια που θα μεταφέρουν σήματα για τις λειτουργίες της υπερκατασκευής θα 

εκκινούν από τον λογικό ελεγκτή και αφού θα διακλαδίζονται σε κεντρικό κουτί 

διακλαδώσεων, θα κατευθύνονται προς τα χειριστήρια, προς τις κατευθυντήριες 

βαλβίδες, προς τους επαγωγικούς αισθητήρες, προς τις συσκευές φωτισμού και προς 

τους προειδοποιητικούς φάρους. Στο κεντρικό κουτί διακλαδώσεων θα βρίσκεται, 

επίσης, εγκατεστημένος βομβητής, ο οποίος θα εκπέμπει κατάλληλο ηχητικό σήμα κατά 

την ανύψωση ή την κατάβαση της οπίσθιας θύρας. 

Όλες οι καλωδιώσεις του συστήματος θα μεταφέρονται μέσω στεγανών αγωγών, καλά 

προστατευμένες μέσα σε διαμορφωμένα κανάλια επί της κατασκευής, αλλά και εύκολα 

προσβάσιμες, προκειμένου για την εύκολη αντικατάστασή τους. Όλα τα καλώδια θα 

είναι συμμορφωμένα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 2006/95 και θα φέρουν διακριτική 

αρίθμηση για τον εύκολο εντοπισμό τους. 

Στο χειριστήριο καμπίνας θα βρίσκεται επίσης ενσωματωμένη οθόνη επιτήρησης του 

συστήματος.   

Ο χειρισμός των λειτουργιών του μηχανισμού συμπίεσης και του ανυψωτικού 

μηχανισμού θα γίνεται από δύο χειριστήρια που θα βρίσκονται εργονομικά 

εγκατεστημένα εκατέρωθεν, στις εξωτερικές πλευρές της οπίσθιας θύρας, σύμφωνα με 

τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 1501-1, προκειμένου για τη μέγιστη ασφάλεια 

των εργατών της αποκομιδής. 

Και τα δύο χειριστήρια θα είναι απόλυτα στεγανά, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες 

και στη σκόνη (IP66). 

 

Β.9.5) Σύστημα ανύψωσης κάδων:  

Η χοάνη υποδοχής των βιοαποβλήτων απορριμμάτων θα δέχεται μεταλλικούς και 

πλαστικούς κάδους χωρητικότητας από 80 lt έως 1300 lt (ενδεικτικά κατά DIN 30740, 

DIN 30700 και ΕΝ 840), μέσω υδραυλικού συστήματος ανύψωσης και εκκένωσης 

κάδων τύπου βραχιόνων ή/και χτένας. Η ανυψωτική ικανότητα μηχανισμού θα είναι 

τουλάχιστον 700 kg. 

Το όχημα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων μηχανικής αποκομιδής 

ειδική διάταξη η οποία με την χρήση υδραυλικής ενέργειας θα ενεργοποιείται αυτόματα 



ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 

19 
 

και θα κλειδώνει-ασφαλίζει όλους τους κάδους εκείνους τους οποίους θα ανυψώνει με 

το σύστημα της χτένας, αποτρέποντας έτσι τόσο την πτώση τους εντός της χοάνης 

απόρριψης των βιοαποβλήτων απορριμμάτων, όσο και εκτός κατά τη διαδικασία 

κατεβάσματος του κάδου μετά το άδειασμα του. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με την 

κατάθεση κατά το διαγωνισμό σχεδίων ή φωτογραφιών, από προγενέστερη 

τοποθέτηση όμοιας διάταξης. 

Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά 

προστασίας από τις κρούσεις. Ο χειρισμός του συστήματος θα γίνεται από εξωτερικό 

σημείο του οχήματος. Κατά την κάθοδο του κάδου και πριν ο κάδος ακουμπήσει στο 

έδαφος, θα μειώνεται αυτόματα η ταχύτητα καθόδου διαμέσου κατάλληλης  

ηλεκτροϋδραυλικής διάταξης, έτσι ώστε να μην καταπονούνται οι τροχοί των κάδων 

και παραμορφώνονται ή σπάνε.  Θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-

360 lt ταυτόχρονα. Κατά τον διαγωνισμό πρέπει να αναφερθούν τα στοιχεία των 

υδραυλικών κυλίνδρων. 

 

Β.9.6) Δυναμολήπτης (P.T.O.):  

Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήματος μέσω 

δυναμολήπτη (P.T.O) και μέσω αντλίας ελαίου μεταβλητής ροής αντλίας, όπου θα κινεί 

την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει και θα  εκκενώνει τους κάδους με το 

σχετικό ταρακούνημα και θα κινεί αντίστροφα το έμβολο εκκένωσης του οχήματος 

χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εμβόλων από συγχρονισμένη κίνηση. Κατά τον 

διαγωνισμό πρέπει να δοθεί ο τύπος, η μέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η 

μέγιστη πίεση της αντλίας (παροχή κατάλληλων διαγραμμάτων). Θα υπάρχει ωρόμετρο 

λειτουργίας του δυναμολήπτη.   

 

Β.9.7) Λοιπά στοιχεία: 

Η υπερκατασκευή θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των 

πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για φόρτωση βιοαπόβλητων). Θα φέρει 

όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην 

τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις :   

- Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β’/2007). 

- Ασφάλειας μηχανών – σήμανση CE  για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην 
Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) συνοδευμένη από  Πιστοποιητικό 
Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β ή 12.3.γ (IX παράρτημα) της  οδηγίας 
2006/42/ΕΚ  πρωτοτύπου όμοιο με το προσφερόμενο είδος  από διεθνώς 
Διαπιστευμένο Φορέα, με το οποίο  να προκύπτει και η συμμόρφωση του 
προσφερόμενου οχήματος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 
που ειδικότερα αφορά απορριμματοφόρα.     

Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόμενα, αντιολισθητικά και ισχυρά 

σκαλοπάτια στο πίσω μέρος του οχήματος για την ασφαλή μεταφορά δύο εργατών σε 

κατάλληλες προστατευόμενες θέσεις όρθιων (με χειρολαβές συγκράτησης σε 
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κατάλληλα σημεία,  φτερά και λασπωτήρες στο όχημα ώστε να μην ενοχλείται το 

προσωπικό φόρτωσης) (συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει 

σήμερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγμών του οχήματος, τα σκαλοπάτια να 

συμπτύσσονται. 

Το όχημα θα φέρει επίσης ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων 

σκαλοπατιών μεταφοράς των εργαζομένων.  

Ακόμα, θα φέρει ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και 

εμπρόσθιο μέρος του οχήματος (ζέβρες) και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων 

ενεργειών από τους εργαζόμενους. 

Επίσης, θα υπάρχει μηχανισμός ασφάλειας που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του 

οχήματος, ούτε τη δημιουργία υπέρβασης της ανώτατης επιτρεπόμενης συμπίεσης των 

βιοαποβλήτων απορριμμάτων. 

 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία 

που θα καθορίσει ο Δήμος. 

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : 

- Πλήρης εφεδρικός τροχός, όμοιος με τους βασικά περιλαμβανόμενους, 

τοποθετημένος σε ευχερή θέση. 

- Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς 

σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.  

- Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας 

κυκλοφορίας του οχήματος). 

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

- Τρίγωνο βλαβών. 

- Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή 

λειτουργία του οχήματος, σε δύο σειρές για τον κινητήρα, το πλαίσιο και την 

υπερκατασκευή στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη 

μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή 

ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών.  
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2.8 Όχημα Πλύσης Κάδων  

 

Α) Γενικά   

Το υπό προμήθεια όχημα-πλυντήριο κάδων απορριμμάτων προορίζεται για την κάλυψη 

αναγκών του  Δήμου για  να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες  πλύσης των κάδων 

βιοαποβλήτων. 

Το όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή χωρητικότητας 

καθαρού νερού 4.000 λίτρων τουλάχιστον. Θα είναι τελείως καινούργιο με πλαίσιο 

τελείως προωθημένης οδήγησης και υπερκατασκευή με πλυντήριο κάδων κατάλληλο 

για να πλένει όλους τους τυποποιημένους κάδους πλαστικούς ή μεταλλικούς με 

προδιαγραφές DIN, χωρητικότητας από 120 έως 1.100 lt. 

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 

ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 

κυκλοφορίας Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά 

κατασκευαστικά στοιχεία αυτού πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να 

πάρει άδεια κυκλοφορίας και να μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους 

ελληνικούς δρόμους 

 

Β) Ειδικά χαρακτηριστικά   

 

Β.1) Πλαίσιο 

Το πλυντήριο κάδων θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για 

κατασκευή πλυντηρίου . 

Ο τύπος πλαισίου οχήματος θα είναι 4x2. 

Το συνολικό μικτό  φορτίο θα είναι 15tn τουλάχιστον. Το ολικό μικτό επιτρεπόμενο 

φορτίο πρέπει να προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων, όπως 

και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου με την καμπίνα οδήγησης, το δε βάρος της 

υπερκατασκευής από όμοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή της. 

Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι σταθερό και άκαμπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση 

και θα αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό 

αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% 

μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου.  Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εμπρός. 

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις 

ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. 

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν 

απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά 

στοιχεία και πληροφορίες: 

 Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος  

 Μεταξόνιο 
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 Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο) 

 Βάρη πλαισίου  

 Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT) 

 Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου με το θαλαμίσκο του οδηγού. 

 Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο 

 Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. 

 

Β.2) Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (DIESEL), νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

EURO 6, 4/χρονος, τουλάχιστον 4/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους 

τύπους και άριστης φήμης. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι τουλάχιστον  200Hp 

και ροπής τουλάχιστον 700Nm. Θα διαθέτει κατά προτίμηση στροβιλοσυμπιεστή 

καυσαερίων (Turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (Intercooler). Ο κυβισμός του 

κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 4.000 cc για την απρόσκοπτη λειτουργία του.   

Κατά το διαγωνισμό θα πρέπει να δοθούν οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής 

ισχύος, και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών (επίσημα 

διαγράμματα κατασκευαστή), καθώς και οι καμπύλες οικονομίας καυσίμου. Είναι 

επιθυμητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαμηλότερες 

δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραμένει επίπεδη στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος 

στροφών. 

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

μονωμένη σωλήνα εξάτμισης και εξαγωγή που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής. 

Ο κινητήρας με τον οποίο θα εξοπλίζεται το προσφερόμενο πλαίσιο θα διαθέτει 

δευτερεύον σύστημα πέδησης «μηχανόφρενο»  το οποίο θα υποβοηθά  το κυρίως 

σύστημα πέδησης του οχήματος. Με το σύστημα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά 

την οδήγηση σε κεκλιμένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήματος με 

πλήρες φορτίο. 

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: . 

 Τύπος και κατασκευαστής 

 Η πραγματική ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας. 

 Η μεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθμού στροφών του. 

 Οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε 

σχέση με τον αριθμό των στροφών. 

 Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος). 

 Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων και ο κυλινδρισμός.  

 

Β.3) Σύστημα μετάδοσης 

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό και θα διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες 

εμπροσθοπορείας και μία (1) οπισθοπορείας. 

Η μετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς να 

γίνεται διαμέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών και των ημιαξονίων. 
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Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να  

με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 15% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα 

περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος  του διαφορικού στον πίσω άξονα, για υψηλή 

πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ. ολισθηρό υπέδαφος, χειμερινές 

συνθήκες οδοστρώματος κλπ.) με αποτέλεσμα την υψηλή οδηγική συμπεριφορά και 

κυκλοφορικά ασφάλεια κατά τις διαδρομές σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.   

 

Β.4) Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώματος με αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει 

σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (Α.Β.S.), σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης 

ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα, καθώς και σύστημα για την βελτίωση της 

ισχύος πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (Electronic Brakeforce Distribution) ή σύστημα 

αντίστοιχου τύπου.  Το όχημα επίσης θα  διαθέτει  σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου 

σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP). 

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, 

δισκόφρενα, ή ταμπούρα, ή συνδυασμό αυτών σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Οδηγία 1991/422/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 

Το χειρόφρενο θα λειτουργεί με ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους 

πίσω τροχούς του οχήματος. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης 

αέρα) τότε το όχημα θα ακινητοποιείται. Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει 

αμίαντο ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. 

 

Β.5) Σύστημα διεύθυνσης 

Το τιμόνι να βρίσκεται στο αριστερό μέρος του οχήματος και θα έχει υδραυλική 

υποβοήθηση  σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση 

αυτής. 

Tο τιμόνι θα διαθέτει μεγάλο εύρος ρυθμίσεων και θα μπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη 

θέση για βολική επιβίβαση και αποβίβαση. 

Κατά το διαγωνισμό θα πρέπει να δοθούν όλα τα στοιχεία για τις ακτίνες στροφής του 

οχήματος. Η ακτίνα στροφής να είναι η ελάχιστη δυνατή. 

 

Β.6) Άξονες – αναρτήσεις 

Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης  του εμπρόσθιου και πίσω άξονα 

θα είναι  χαλύβδινες ή με αερόσουστες (air suspension) ή συνδυασμό αυτών. Κατά το 

διαγωνισμό θα πρέπει να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων και 

αναρτήσεων.  

 Η κίνηση θα μεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο κινητήριος πίσω άξονας  θα 

πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες 

κίνησης. Ο κινητήριος πίσω άξονας κατά προτίμηση να είναι εφοδιασμένος με σύστημα 

ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους τροχούς  σε περίπτωση  μειωμένης 

πρόσφυσης. 
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Το όχημα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα  καινούργια ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς 

αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, σύμφωνα με την Οδηγία 

2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να ανταποκρίνονται στους 

κανονισμούς ETRTO. 

Η πραγματική φόρτωση των αξόνων του αυτοκινήτου με πλήρες ωφέλιμο φορτίο 

περιλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής, εργατών, καυσίμων, 

εργαλείων, ανυψωτικού κάδων κλπ., δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ' άξονα συνολικά για το πλαίσιο. 

Κατά το διαγωνισμό θα πρέπει να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής 

και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία 

1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). 

 

Β.7) Καμπίνα οδήγησης 

Η καμπίνα να είναι ανακλινόμενου τύπου και τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται 

επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος.   

Το κάθισμα του οδηγού θα πρέπει να διαθέτει πνευματική ανάρτηση πολλαπλών 

ρυθμίσεων και θα προσφέρει άνεση στον οδηγό, με ενσωματωμένη ζώνη ασφάλειας 

τριών σημείων. Το όχημα θα διαθέτει  θέση για τον οδηγό και δύο (2) συνοδηγούς. 

Θα πρέπει να φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα, 

ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, θερμική 

μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο τουλάχιστον ηλεκτρικούς 

υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο 

από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο 

θαλαμίσκο μη θερμαινομένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισμού, 

ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός 

θαλαμίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία 

που θα καθορίσει η υπηρεσία. 

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., 

θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα. 

Ακόμα ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή 

τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας 

κυκλοφορίας. 

 

Β.8) Χρωματισμός 

Εξωτερικά το απορριμματοφόρο θα πρέπει να είναι χρωματισμένο με χρώμα μεταλλικό 

ή ακρυλικό  σε δύο τουλάχιστον στρώσεις μετά από σωστό πλύσιμο, απολίπανση, 

στοκάρισμα και αστάρωμα των επιφανειών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες τεχνικές 

βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα οχήματα. Κατά τον 

διαγωνισμό πρέπει να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήματος. 

Η απόχρωση του χρωματισμού του οχήματος, εκτός από τα τμήματα που καλύπτονται 

από έλασμα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου, καθώς και οι απαιτούμενες 
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επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύμβασης σε εύλογο 

χρονικό διάστημα και τις οποίες ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί σε 

αντίθετη περίπτωση θα είναι λευκού χρώματος.    

 

Β.9) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

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

πλαισίου που περιγράφεται παραπάνω, και να έχει τις εξής δυνατότητες : 

- Αυτόματο πλύσιμο με υψηλή πίεση και ρομποτικό σύστημα με περιστρεφόμενη 

κεφαλή κάδων απορριμμάτων προδιαγραφών DIN, μεταλλικών ή πλαστικών, 

χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1.300 lt μέσα σε κλειστό στεγανό θάλαμο, με κρύο 

ή ζεστό νερό κατ’ επιλογήν . 

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

απολυμαντικό ελεγχόμενης ροής.  

- Πλύσιμο δρόμων με υψηλή πίεση. 

- Πλύση πεζοδρομίων, άλλων αντικειμένων ή οχημάτων  υπό πίεση. 

- Πλύσιμο –κατάβρεγμα δρόμων με μεγάλη παροχή. 

- Πυρόσβεση με μάνικα και κανόνι. 

 

Αναλυτικότερα περιγράφονται παρακάτω τα συγκροτήματα και συστήματα που πρέπει 

να έχει η υπερκατασκευή. 

  

Β.9.1) Δεξαμενή καθαρού νερού 

Η δεξαμενή καθαρού νερού πρέπει να είναι διμερής ή μονομερής. Πρέπει να είναι 

χωρητικότητας τουλάχιστον 4.000lt, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα 

υψηλής ποιότητας ΙΝΟΧ AISI 304, πάχους τουλάχιστον 3 χιλ. με εσωτερικές ενισχύσεις 

και επαρκή αριθμό διαφραγμάτων για την αποφυγή της απότομης μετατόπισης του 

νερού προς κάθε κατεύθυνση και κατά συνέπεια του κέντρου βάρους του οχήματος.   

Θα πρέπει να φέρει ανθρωποθυρίδες με αντιολισθητικό διάδρομο γύρω τους και 

προστατευτικά χείλη για την ασφάλεια των εργαζόμενων καθώς και τις απαραίτητες 

αναπνευστικές βαλβίδες και στόμια πλήρωσης και εκκένωσης. 

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

προειδοποίησης στο θάλαμο του οδηγού όταν η στάθμη του νερού θα έχει κατέλθει 

κάτω από ένα όριο ασφαλείας. 

Τέλος θα πρέπει να  διατίθεται ειδικό σύστημα το οποίο να θέτει εκτός λειτουργίας το 

συγκρότημα ψεκασμού νερού πλύσεως προς αποφυγήν καταστροφής του λόγω 

έλλειψης ύδατος πλύσεως. 

 

Β.9.2) Δεξαμενή ακαθάρτου νερού 

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

κατασκευασμένη επίσης από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής ποιότητας, πάχους 

τουλάχιστον 3 χιλ και με αντίστοιχη διάταξη διαφραγμάτων.  
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Πρέπει να φέρει σύστημα αντεπιστροφής νερού, ανθρωποθυρίδα στο πάνω μέρος, 

αντιπαλινδρομικά διαφράγματα, και στόμιο ταχείας εκκένωσης της. 

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

κατακρατούνται κατά την εκκένωση της δεξαμενής στερεά κατάλοιπα. 

 

Β.9.3) Θάλαμος πλύσης κάδων 

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

δέχεται τον κάδο αυτόματα για πλύση στεγανή, που να αποκλείει τη διαρροή νερού στο 

δρόμο. 

Πρέπει να έχει εσωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα υψηλής 

ποιότητας, πάχους τουλάχιστον 1 χιλ,  ώστε να διαθέτει επαρκή αντιοξειδωτική 

προστασία.   

Στο θάλαμο πρέπει να υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί για το 

αποτελεσματικό πλύσιμο των κάδων εσωτερικά και εξωτερικά καθώς και για την 

άντληση και μεταφορά στην αντίστοιχη δεξαμενή των ακαθάρτων νερών. 

Επίσης πρέπει να υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός για το φιλτράρισμα των ακάθαρτων 

νερών ώστε μετά την αποστράγγιση όλα τα στερεά και ημίρρευστα  κατάλοιπα να 

συγκεντρώνονται σε ειδική λεκάνη αποστράγγισης. 

 

Β.9.4) Σύστημα ανύψωσης κάδων 

Η υπερκατασκευή πρέπει να φέρει ενσωματωμένο στο πίσω μέρος του θαλάμου 

πλύσης, σύστημα ανύψωσης και καταβίβασης των κάδων. 

Η όλη διαδικασία μεταφοράς και επαναφοράς του κάδου στο διαμέρισμα πλύσης 

πρέπει να γίνεται αυτόματα μέσω υδραυλικού συστήματος, βραχιόνων και χτένας που 

θα ενεργοποιούνται με χειριστήριο το οποίο πρέπει να βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου 

και χειρισμού των διαφόρων λειτουργιών της υπερκατασκευής, δίπλα στο θάλαμο 

πλύσης. 

Το σύστημα αυτό πρέπει να είναι κατάλληλο για κάδους τυποποιημένων διαστάσεων 

χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1.300 lt πλαστικούς ή μεταλλικούς. 

 

Β.9.5) Σύστημα πλύσεως κάδων εσωτερικά 

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

κάδων τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι 1.300 lt 

πλαστικών ή μεταλλικών. 

Πρέπει να διαθέτει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου πλύσης των κάδων με 

χρονοδιακόπτη ανάλογα με τις ανάγκες και το βαθμό ρύπανσης των κάδων. 

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

Η κεφαλή πρέπει  να εισέρχεται εντός του κάδου ώστε να πλησιάζει τα τοιχώματα του 

κάδου για επίτευξη άριστης ποιότητας πλύσης. Η κεφαλή θα μπορεί να περιστρέφεται 

μέσω της πίεσης του νερού πλύσης, για εκτόξευση του νερού προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Η κεφαλή πλύσης πρέπει να είναι κατασκευής γνωστού εξειδικευμένου 

κατασκευαστή αντίστοιχων ειδών.   
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Β.9.6) Σύστημα πλύσης κάδων εξωτερικά 

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

των κάδων τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι και 1.300 lt., 

μεταλλικών ή πλαστικών, δηλαδή τουλάχιστον έξι  εκτοξευτήρες τοποθετημένους στα 

τοιχώματα του θαλάμου πλύσης σε μπάρες που κινούνται κατά την κατακόρυφη 

διεύθυνση του οχήματος.   

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

εσωτερικό πλύσιμο των κάδων. Όλη η διαδικασία πλυσίματος πρέπει να γίνεται 

αυτόματα μέσα στο θάλαμο πλύσης των κάδων με χρονοδιακόπτη.  

 

Β.9.7) Απολύμανση κάδου 

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

των κάδων τυποποιημένων διαστάσεων χωρητικότητας από 120 lt μέχρι 1.300 lt και να 

ενεργοποιείται αυτόματα  με την λήξη του κύκλου πλυσίματος. 

Το σύστημα απολύμανσης πρέπει να λειτουργεί αυτόματα ψεκάζοντας υγρό μέσα στο 

εσωτερικό του κάδου, καλύπτοντας όλη την εσωτερική επιφάνεια. Πρέπει να υπάρχει 

ειδική δεξαμενή από ανθεκτικό μέταλλο για το απολυμαντικό υγρό καθώς επίσης και 

μηχανισμός ελέγχου ροής του. Όλο το σύστημα θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε 

προσβολή από τις χημικές ιδιότητες των συνήθων απολυμαντικών της αγοράς. 

Το απολυμαντικό υγρό δεν θα αναμιγνύεται με το νερό πλύσης. 

 

Β.9.8) Πίνακας ελέγχου και χειρισμού 

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

της υπερκατασκευής) μέρος εκτός καμπίνας του οδηγού, πίνακα ελέγχου και χειρισμού 

όλων των λειτουργιών πλύσης (ανυψωτικό σύστημα - πλύση απολύμανση κάδων - 

αυτόματος κύκλος κλπ). 

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

χειρισμού των πρόσθετων λειτουργιών του οχήματος (μπάρα κλπ). 

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

συνεχή χρήση. 

  

Β.9.9) Αντλίες 

Το όχημα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω  αντλίες: 

α) Αντλία υψηλής πίεσης. Πρέπει να είναι εμβολοφόρος, κατά προτίμηση κεραμικού 

τύπου, μέγιστης πίεσης τουλάχιστον 150 bar και μέγιστης παροχής νερού τουλάχιστον  

30l/min ώστε να επιτυγχάνεται άριστη και ταχεία πλύση των κάδων. Για να 

εξασφαλισθεί μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας πρέπει υποχρεωτικά να είναι 

τοποθετημένη πριν τον λέβητα θέρμανσης του νερού πλύσης και να είναι 

διακοπτόμενης λειτουργίας. 

Εκτός από την πλύση των κάδων μέσω της αντλίας αυτής θα τροφοδοτούνται και το 

πιστόλι πλύσης υπό πίεση και το σύστημα πλύσης δρόμων. 
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β) Φυγοκεντρική αντλία μεγάλης παροχής για απαγωγή των ακαθάρτων νερών από τον 

θάλαμο πλύσης. Η αντλία αυτή θα πρέπει να φέρει κατάλληλο άξονα και τα πτερύγιά 

της πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορεί να απαγάγει και ποσότητα 

λάσπης που συσσωρεύεται στο θάλαμο πλύσης. 

  

Β.9.10) Σύστημα θέρμανσης του νερού 

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

και πρέπει να έχει την δυνατότητα θέρμανσης του νερού περίπου 800 C. 

Ο καυστήρας θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας διακοπτόμενης λειτουργίας με απαγωγή 

των καυσαερίων σε κάθε διακοπή της λειτουργίας του, θερμικής ισχύος τουλάχιστον 

200.000Kcal/h. 

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

λόγους ασφαλείας το ηλεκτρικό σύστημα του καυστήρα πρέπει υποχρεωτικά να είναι 

χαμηλής τάσης 24V, αποκλειομένων συστημάτων που χρησιμοποιούν τάση 220V ή 

μετατροπέα τάσης (inverter). 

  

Β.9.11) Κίνηση της υπερκατασκευής  

Για την κίνηση των λειτουργιών της υπερκατασκευής και την αυτονομία της έτσι ώστε 

να μπορεί να πλένει κάδους και εν κινήσει θα υπάρχει βοηθητικός  πετρελαιοκίνητος  

κινητήρας πολύ χαμηλού θορύβου, ισχύος τουλάχιστον 50 Hp αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας κατά την Ελληνική νομοθεσία. Ο βοηθητικός  κινητήρας θα εδράζεται  μαζί 

με τα παρελκόμενά του στο χώρο του μηχανοστασίου.  Μέσω του βοηθητικού κινητήρα 

θα είναι δυνατή η κίνηση όλων των μηχανισμών της υπερκατασκευής (ανύψωση, πλύση 

κάδων, απολύμανση, θέρμανση νερού κλπ.) εν στάση και εν κινήσει του πλυντηρίου, 

ώστε να εξοικονομείται ωφέλιμος χρόνος πλύσεως. Η εξάτμιση του βοηθητικού αυτού 

κινητήρα θα είναι προς τα επάνω. Ο βοηθητικός κινητήρας θα ενεργοποιείται από τον 

χειριστή  άπαξ μέσω εκκινητή (μίζας) κατά την εκκίνηση της διαδικασίας πλύσεως του 

πρώτου κάδου. 

 

Β.9.12) Σύστημα πλύσης δρόμων με υψηλή πίεση 

Θα υπάρχει σύστημα πλύσης δρόμων με νερό, με χειρισμό από την καμπίνα οδήγησης 

που θα λειτουργεί με υψηλή πίεση και θα αποτελείται από μπάρα πολλαπλών 

ακροφυσίων, τοποθετημένη στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος.  

 

Β.9.13) Σύστημα μάνικας νερού υπό πίεση 

Θα αποτελείται από έναν σωλήνα με πιστόλι, την αντίστοιχη εκτυλήκτρια και τα 

κατάλληλα ακροφύσια, ώστε να επιτυγχάνονται όλες οι απαιτούμενες πρόσθετες 

λειτουργίες του οχήματος, τροφοδοτούμενο από την αντλία υψηλής πίεσης με κρύο ή 

ζεστό νερό. Το σύστημα θα διαθέτει ακροφύσια για τις διάφορες λειτουργίες (πλύσιμο 

πεζοδρομίων, οχημάτων κλπ).   

 

Β.9.14) Σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών  
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Το όχημα θα διαθέτει στο πίσω μέρος του δυο σκαλοπάτια μεταφοράς εργατών, τα 

οποία υποχρεωτικά θα είναι εφοδιασμένα με πλάγιο στηθαίο προστασίας 

ανακλινόμενου τύπου, πίσω  φώτα πορείας και φλάς και επί ποινή αποκλεισμού 

σύστημα παύσης της δυνατότητας οπισθοπορείας του οχήματος  που θα ενεργοποιείται 

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

 

Β.9.15) Λοιπά στοιχεία 

Όλες οι διαδικασίες πλύσης κ.λ.π. λειτουργιών θα πρέπει να γίνονται με άντληση νερού 

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

δεξαμενή ακαθάρτου νερού να μην τροφοδοτεί σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε 

παροχή. 

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

έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με όλα τα παραπάνω.  

 

Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προλήψεως 

ατυχημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Eπίσης το όχημα πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και 

σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από 

λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης 

τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους 

εργαζομένους.  

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., 

θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα 

ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. 

 

Το όχημα θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που 

θα καθορίσει ο Δήμος. 

Θα πρέπει να παραδοθεί με τον εξής πρόσθετο εξοπλισμό : 

1. Σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής ύδατος και εκκένωσης της δεξαμενής 

ακαθάρτων. 

2. Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές. 

3. Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. 

4. Φαρμακείο πλήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Πλήρη εφεδρικό τροχό (μετά 

ελαστικού και αεροθαλάμου). 

5. Φως νυχτερινής εργασίας. 

6. Δύο περιστρεφόμενους φάρους. 

7. Τρίγωνο βλαβών. 

8. Ταχογράφο. 

9. Βιβλία συντήρησης και επισκευής 

10. Βιβλίο ανταλλακτικών. 
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Χρόνος παράδοσης απορριμματοφόρου και οχήματος πλύσης κάδων : Τέσσερις 

(4) μήνες  
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3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Ο διαγωνισμός που θα διεξαχθεί για την προμήθεια του εξοπλισμού υποδιαιρείται σε 

τμήματα. Το ενδεικτικό κόστος προμήθειας του εξοπλισμού αποτυπώνεται ανά τμήμα 

στους παρακάτω πίνακες.  

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Περιγραφή Τεμάχια Εκτιμώμενη 

Τιμή Μονάδας 

Εκτιμώμενη 

Αξία (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων 240 lt 440 54,00 23.760,00 

Κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων 660 lt 30 175,00 5.250,00 

Κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων 1.100 lt 10 220,00 2.200,00 

Σύνολο 31.210,00 

ΦΠΑ 24% 7.490,40 

Σύνολο με ΦΠΑ 38.700,40 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΔΟΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

Περιγραφή Τεμάχια Εκτιμώμενη 

Τιμή Μονάδας 

Εκτιμώμενη 

Αξία (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Κάδοι κουζίνας διαλογής βιοαποβλήτων 8-10 lt 3.200 12,00 38.400,00 

Βιοδιασπώμενες σακούλες 10 lt 105.600 0,14 14.784,00 

Σύνολο 53.184,00 

ΦΠΑ 24% 12.764,16 

Σύνολο με ΦΠΑ 65.948,16 
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ΤΜΗΜΑ 3: ΚΑΔΟΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 

Περιγραφή Τεμάχια Εκτιμώμενη 

Τιμή Μονάδας 

Εκτιμώμενη 

Αξία (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Κάδοι κουζίνας διαλογής βιοαποβλήτων 40-50 

lt 

60 28,00 1.680,00 

Βιοδιασπώμενες σακούλες 50 lt 5.400 0,65 3.510,00 

Σύνολο 5.190,00 

ΦΠΑ 24% 1.245,60 

Σύνολο με ΦΠΑ 6.435,60 

 

ΤΜΗΜΑ 4: ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

ΚΑΔΩΝ 

Περιγραφή Τεμάχια Εκτιμώμενη 

Τιμή Μονάδας 

Εκτιμώμενη 

Αξία (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας 12 m3 1 135.000,00 135.000,00 

Όχημα πλύσης κάδων 1 160.000,00 160.000,00 

Σύνολο 295.000,00 

ΦΠΑ 24% 70.800,00 

Σύνολο με ΦΠΑ 365.800,00 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών, Έργων  

και Προμηθειών 

 

 

Ιωάννης Ξυνογαλάς 
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