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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Χρήστος Ψάνης 

Τηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : psanis.xr@deyamyt.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

Προμήθεια ενός 

αποφρακτικού οχήματος 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2020 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
Επιχειρησιακό πρόγραμμα 

"Βόρειο Αιγαίο" 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 240.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια ενός καινούριου αποφρακτικού 

οχήματος, το οποίο θα φέρει κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή, όπως αυτή περιγράφεται 

στην παρούσα και προδιαγράφεται στο αντίστοιχο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) και θα χρησιμοποιηθεί για την άντληση - μεταφορά λυμάτων και 

λυματολάσπης από φρεάτια, βόθρους και αντλιοστάσια λυμάτων, καθώς και για την 

απόφραξη αγωγών λυμάτων 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

2.1 Σύντομη περιγραφή 

Το υπό προμήθεια όχημα απόφραξης θα αποτελείται από το φορτηγό αυτοκίνητο, (πλαίσιο) 

και την υπερκατασκευή.  

Φορτηγό όχημα (πλαίσιο) 

Η επιλογή του προσφερόμενου τύπου του φορτηγού αυτοκινήτου από τον προμηθευτή, θα 

γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

III).  

Το αυτοκίνητο πλαίσιο πρέπει να είναι διαξονικό, απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά 

στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με μεγάλη 
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κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, τελείως προωθημένης οδηγήσεως 

με το τιμόνι υδραυλικό, που να βρίσκεται στο αριστερό μέρος. 

Το μέγιστο μικτό βάρος του πλαισίου θα είναι 19,0 τν και σε κάθε περίπτωση θα 

υπερκαλύπτει το ωφέλιμο φορτίο που μπορεί να δεχτεί η υπερκατασκευή και το βάρος της 

υπερκατασκευής. 

Θα φέρει υγρόψυκτο τετράχρονο υπερτροφοδοτούμενο πετρελαιοκινητήρα, αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας  με ιπποδύναμη από 200 έως 350 ίππων. 

Η υπερκατασκευή θα έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και πιστοποιηθεί, για την εκτέλεση των 

παρακάτω εργασιών :  

1. αναρρόφηση λυμάτων ή λυματολάσπης, με χρήση αντλίας κενού. 

2. αποθήκευση λυμάτων και καθαρού νερού, σε ανεξάρτητες δεξαμενές. 

3. εκκένωση λυμάτων, με ανατροπή της αντίστοιχης δεξαμενής,  

4. καθαρισμό και απόφραξη σωλήνων και φρεατίων λυμάτων, με τη χρήση αντλίας 

νερού υψηλής πίεσης. 

Βοηθητικός εξοπλισμός 

Το φορτηγό όχημα κατά την παράδοσή του, θα συνοδεύεται με τον εξής βοηθητικό 

εξοπλισμό :  

1. εφεδρικό τροχό πλήρη (ζάντα και ελαστικό), τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος του 

αυτοκινήτου 

2. σειρά συνήθων εργαλείων για τις μικροβλάβες και την συντήρηση του, που θα 

προσδιορίζονται ακριβώς 

3. πυροσβεστήρα, τρίγωνο βλαβών και φαρμακείο σύμφωνα με τον ΚΟΚ 

4. ταχογράφο  

5. εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης 

 

Φάκελος τεχνικής προσφοράς 

Ο υποψήφιος προμηθευτής, θα υποβάλλει στην επιτροπή του διαγωνισμού φάκελο τεχνικής 

προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει : 

 την τεχνική περιγραφή του φορτηγού πλαισίου,  με τις παρακάτω πληροφορίες :  

 εργοστάσιο κατασκευής του φορτηγού πλαισίου, ο τύπος και το έτος 

κατασκευής  

 διαστάσεις αυτοκινήτου :  

o μεταξόνιο, μετατρόχιο 

o μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος , μέγιστο ύψος 

o ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος 

o ανώτατο (για το πλαίσιο), επιτρεπόμενο μικτό βάρος  

 ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα, 
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 την μέγιστη γωνία κλίσης του δρόμου (στο τέλος της κατωφέρειας και 

ανωφέρειας), έως 15 μοίρες, ώστε λαμβανομένων υπόψη των γεωμετρικών 

διαστάσεων του, να μην προσκρούει στο οδόστρωμα το ράμφος και ο πρόβολος του 

αυτοκινήτου αντίστοιχα, σε πλήρες φορτίο, 

 πίνακα των τεχνικών και ειδικών χαρακτηριστικών και αποδόσεων  του 

προσφερόμενου αυτοκινήτου – πλαισίου (ισχύς κινητήρα, ροπή στρέψης κλπ), 

 τεχνική περιγραφή της υπερκατασκευής, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου γενικού και ειδικού εξοπλισμού,  

 τεχνική περιγραφή των αυτοματισμών, των χειρισμών και των συστημάτων 

ασφαλείας του αποφρακτικού οχήματος ως ενιαίου  συνόλου, 

 τον βοηθητικό εξοπλισμό, με τον οποίο θα συνοδεύεται το αποφρακτικό όχημα. 

2.2 Αναλυτική  τεχνική περιγραφή υπερκατασκευής 

Η υπερκατασκευή θα αποτελείται από τα παρακάτω κύρια μέρη:  

2.2.1    Σύστημα αναρρόφησης 

Το σύστημα αναρρόφησης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω :   

  ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ -  ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ  

Η δεξαμενή θα είναι οριζόντια κυλινδρική, χωρητικότητας 6 m3 περίπου 

Εσωτερικά η δεξαμενή δεν θα φέρει διαφράγματα και εξωτερικά θα φέρει 

περιμετρικά,ιδιαίτερες ενισχύσεις.  

Οι διαστάσεις της δεξαμενής θα είναι ανάλογες με τον τύπο του προσφερόμενου φορτηγού 

οχήματος, ώστε τα κατά τον άξονα βάρη να είναι πάντα εντός των επιτρεπόμενων ορίων, 

που ορίζονται από τον κατασκευαστή του οχήματος. 

Στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο άνω τμήμα της δεξαμενής θα υπάρχουν συγκολλητοί δυο (2) 

κατάλληλοι δακτύλιοι ικανής αντοχής για την εύκολη και ασφαλή αφαίρεση και 

επανατοποθέτηση της δεξαμενής  

Υλικό κατασκευής της δεξαμενής  

Η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα, ποιότητας 

AISI304 και πάχους τουλάχιστον 5 χιλιοστών.  

Η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων θα γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση και ανοξείδωτο 

βιομηχανικό σύρμα και μετά το πέρας της κατασκευής, θα  δοκιμαστεί σε πίεση με αέρα 0,5 

bar. Περιμετρικά θα φέρει ιδιαίτερες ενισχύσεις από UPN, για την αντιμετώπιση της 

υποπίεσης.  

Τέλος θα τοποθετηθεί στη δεξαμενή ειδική ρυθμιζόμενη βαλβίδα αποκατάστασης της 

ατμοσφαιρικής πίεσης, σε περίπτωση υπέρβασης της υπερπίεσης άνω των 0,5 bar.  

Στήριξη της δεξαμενής λυμάτων - λάσπης  
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Η δεξαμενή θα εδράζεται επάνω σε βοηθητικό πλαίσιο, από υλικό χάλυβα κατάλληλης 

διατομής (120~140 κατά DIN 1026), το οποίο θα εκτείνεται σε όλο το μήκος της 

δεξαμενής.  

Το τμήμα - ερμάριο της υπερκατασκευής όπου προσαρμόζεται η αντλία κενού ή ενδεχόμενα 

και η εμβολοφόρος αντλία νερού αλλά και ο εξοπλισμός μετάδοσης της κίνησης, θα φέρει 

δικό του βοηθητικό πλαίσιο.  

Δείκτης στάθμης λυμάτων 

Σε κατάλληλο σημείο της πλαϊνής άμεσα ορατής πλευράς της δεξαμενής εξωτερικά, θα 

υπάρχει δείκτης στάθμης κατάλληλος για λύματα – λάσπη, με σύστημα αυτοκαθαρισμού.  

 

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ -  ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  

Η πλήρωση της δεξαμενής με λύματα - λάσπη, από μεγάλο βάθος έως και 9 μέτρα, θα 

γίνεται με αντλία κενού που θα αναρροφά, μέσω κρουνού διαμέτρου 4’’ (NW 100).  

Ο βραχίονας αναρρόφησης θα περιστρέφεται υδραυλικά και θα ακινητοποιείται μέσω 

στραγγαλιστικής βαλβίδας και θα βρίσκεται επάνω σε ειδικό επίσης περιστρεφόμενο 

συγκρότημα στο πίσω μέρος του οχήματος, στο οποίο θα εδράζεται και η περιστρεφόμενη 

υδραυλική εκτυλίκτρια απόφραξης καθώς επίσης και η μεγάλη εκτυλίκτρια (κάθετα) που θα 

φέρει περίπου 12μ. ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης λυμάτων τύπου σπιραλ, διαμέτρου 4’’ 

που θα καταλήγει στον βραχίονα αναρρόφησης.  

Ο σωλήνας αναρρόφησης θα περιστρέφεται μέσω του βραχίονα κατά 180ο και θα 

επεκτείνεται τηλεσκοπικά.  

Το συγκρότημα αυτό, εφ’ όσον μετατοπιστεί σε πλάγια θέση, θα επιτρέπει το άνοιγμα της 

θύρας.  

Όλες οι κινήσεις του βραχίονα θα ελέγχονται από φορητό τηλεχειριστήριο, από απόσταση.  

Όταν η δεξαμενή γεμίσει με λύματα – λάσπη, η αναρρόφηση αυτής θα διακόπτεται 

αυτόματα από το σύστημα ελέγχου πλήρωσης (φλοτέρ και βαλβίδα διακοπής 

αναρρόφησης).  

  ΘΥΡΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  

Στο πίσω μέρος της δεξαμενής θα υπάρχει θύρα εκκένωσης (που θα καλύπτει όλη τη 

διατομή της δεξαμενής), η οποία θα ανοίγει προς τα επάνω, με δυο (2) υδροστατικά έμβολα 

που θα φέρουν βαλβίδες διακοπής ροής, σε μέγιστη γωνία 60ο.  

Περιμετρικά, η θύρα εκκένωσης θα φέρει κατάλληλο αφρώδες ελαστικό, το οποίο θα 

εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση.  

Επιπλέον θα υπάρχει και μηχανικό σύστημα ασφάλισής της, καθώς και ποδιά προστασίας, 

για να μη λερώνεται το όχημα κατά την εκκένωση της λάσπης.  
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  ΕΚΚΕΝΩΣΗ  ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ  

Η πλήρης εκκένωση της δεξαμενής, θα γίνεται με συνδυασμό :  

α) υδραυλικής ανατροπής της δεξαμενής σε μέγιστη γωνία 45ο 

β) ανοίγοντας υδραυλικά με δυο (2) υδροστατικούς κυλίνδρους τη θύρα εκκένωσης, σε 

μέγιστη γωνία 60ο 

Η ανατροπή της δεξαμενής θα επιτυγχάνεται με ένα (1) ισχυρό υδροστατικό τηλεσκοπικό 

κύλινδρο, που θα βρίσκεται στο εμπρόσθιο χαμηλό τμήμα της δεξαμενής.  

Το βοηθητικό πλαίσιο της δεξαμενής, θα είναι συνδεδεμένο αρθρωτά με το πλαίσιο του 

αυτοκινήτου, στο οπίσθιο τμήμα του, ενώ στο εμπρόσθιο θα εδράζεται σε ένα (1) σημείο.  

Ο παραπάνω προτεινόμενος τρόπος εκκένωσης της δεξαμενής θα είναι λειτουργικός, θα 

παρέχει ασφάλεια χειρισμού και δεν θα απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση.  

Για την μερική εκκένωση της δεξαμενής με ελεύθερη ροή χωρίς ανατροπή, θα υπάρχει 

χειροκίνητη βάνα με αντίστοιχο κρουνό, διαμέτρου 4’’ ιντσών (NW 100) στο χαμηλότερο 

σημείο της θύρας εκκένωσης.  

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  

Για τον εσωτερικό καθαρισμό της δεξαμενής, θα προβλεφθεί σύστημα με συστοιχία 

ακροφυσίων υψηλής πίεσης καθαρού νερού, που θα βρίσκονται τοποθετημένα περιμετρικά 

στην εμπρόσθια κυρτή επιφάνεια της δεξαμενής, όταν αυτή βρίσκεται στη θέση εκκένωσης 

με ανατροπή και άνοιγμα της θύρας.  

  ΑΝΤΛΙΑ  ΚΕΝΟΥ  

Στο ειδικό ερμάριο αντλιών, θα είναι τοποθετημένη η αντλία κενού και ο εξοπλισμός 

μετάδοσης κίνησης.  

Η αντλία κενού θα είναι περιστροφικού τύπου με πτερύγια, υδρόψυκτη, με αυτόματο 

σύστημα λίπανσης, ή λοβοειδής, ικανή για αναρρόφηση λυματολάσπης, ελάχιστης παροχής 

1.000 m3/h αέρα και υποπίεσης 0,90bar (απόλυτη πίεση 0,10 bar). 

Από τον κατασκευαστή της θα φέρει όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές διατάξεις, αντλία 

νερού, δυο (2) διατάξεις προστασίας για την ομαλή λειτουργία της (αποτροπή αναρρόφησης 

λάσπης), αλλά και επιπρόσθετα ψυγείο νερού με ανεμιστήρα, σιγαστήρα εξάτμισης και 

τετράοδη πνευματική βαλβίδα για εναλλαγή πίεσης κενού.  

 

2.2.2    Σύστημα καθαρισμού φρεατίων και δικτύων αποχέτευσης,με 
υψηλήπίεσηνερού 

Το σύστημα καθαρισμού των φρεατίων και των δικτύων αποχέτευσης (απόφραξη αγωγών λυμάτων), 

θα περιλαμβάνει τα παρακάτω :   

  ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ  

Θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από τη δεξαμενή λυμάτων και χωρητικότητας4 m3 περίπου.  
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Η κατασκευή και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της θα είναι αντίστοιχα και ανάλογα, για 

την ισομερή κατανομή του φορτίου στους δύο άξονες του οχήματος. Θα είναι 

κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χαλυβοέλασμα ποιότητας AISI304 και ελάχιστου πάχους 4 

χιλιοστών. Η δεξαμενή θα εδράζεται σταθερά σε ειδικές βάσεις, επί του πλαισίου του 

αυτοκινήτου.  

Σε κατάλληλο σημείο θα φέρει δείκτη στάθμης νερού.  

  ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΑ   

Η υδραυλική εκτυλίκτρια (ανέμη σωλήνα νερού), θα λειτουργεί με υδραυλικό χειριστήριο 

που θα φέρει χειρομοχλό για την σταθερή κατεύθυνση και σωστή περιέλιξη του σωλήνα και 

θα είναι τοποθετημένη επάνω στο περιστρεφόμενο συγκρότημα σε ειδική βάση. 

Θα φέρει ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης, διαμέτρου 1 ίντσας (NW25) και μήκους εκατό 

(100) μέτρων.  

Επίσης θα φέρει οδηγό τροχαλίας για την οδήγηση του σωλήνα μέσα στα φρεάτια, διακόπτη 

ρύθμισης εκτόξευσης νερού, διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας εμπρός-πίσω και χειρολαβή 

συγκράτησης.  

  ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ  ΝΕΡΟΥ  

Η εμβολοφόρα αντλία νερού υψηλής πίεσης, θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά :  

αντλία εμβολοφόρα 

παροχή τουλάχιστον 250 λίτρα/λεπτό  

πίεση τουλάχιστον 200 bar 

Θα είναι εγκατεστημένη σε ευχερή θέση για χειρισμό, έλεγχο και επισκευή (κατά προτίμηση 

μέσα στο ερμάριο των αντλιών), προσαρμοσμένη με κοχλίες μαζί με τα εξαρτήματα του 

εξοπλισμού μετάδοσης κίνησης (υδραυλικό χειριστήριο, ελαιοκινητήρας κλπ.)  

Από τον κατασκευαστή της θα φέρει όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές διατάξεις, 

ανακουφιστική βαλβίδα, βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμιζόμενη πίεση με πνευματική βαλβίδα, 

φίλτρο προστασίας για την ομαλή λειτουργία της και αυτόματη αποσύμπλεξη στην 

περίπτωση κατώτατης  στάθμης νερού στη δεξαμενή.  

 

2.2.3    Λοιπά στοιχεία της υπερκατασκευής 

  ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ  ΑΝΤΛΙΕΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ)   

Η κίνηση στην εμβολοφόρα αντλία αλλά και στην αντλία κενού θα δίνεται από το κιβώτιο 

ταχυτήτων του κινητήρα του οχήματος, μέσω υδραυλικής διάταξης μετάδοσης κίνησης που 

θα περιλαμβάνει:  

α) ειδικό ενδιάμεσο κιβώτιο μετάδοσης κίνησης,  

β) κατάλληλης απόδοσης αντλίες λαδιού,  
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γ)κατάλληλης απόδοσης εμβολοφόρουςελαιοκινητήρες, για την ανεξάρτητη κίνηση της 

κάθε αντλίας. 

Το υδραυλικό κύκλωμα συμπληρώνεται με: την ελαιοδεξαμενή χωρητικότητας 250 λτρ. 

(έλαιο προδιαγραφών SAE10-ISO 46), το ψυγείο λαδιού, την ρυθμιζόμενη ανακουφιστική 

βαλβίδα υπερπίεσης και το μανόμετρο ελέγχου της πίεσης λειτουργίας.  

Ο χειρισμός της σύμπλεξης / αποσύμπλεξης των αντλιών θα γίνεται από τη θέση του 

οδηγού. 

Η μετάδοση της κίνησης στις αντλίες δύναται να γίνεται και απευθείας από τον σφόνδυλο 

του κινητήρα. 

  ΧΕΙΡ ΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

Η λειτουργία της σύμπλεξης / αποσύμπλεξηςτου συστήματος της μετάδοσης κίνησης στις 

αντλίες, θα γίνεται από την θέση του οδηγού, με την κατάλληλη χρήση του συμπλέκτη του 

αυτοκινήτου και των σχετικών κομβίων.  

Κάθε άλλη λειτουργία, (σύμπλεξη / αποσύμπλεξη αντλιών, κίνηση βραχίονα κτλ),θα γίνεται 

από ειδικό ασύρματο χειριστήριο από απόσταση.  

Σε κατάλληλο σημείο για ευχερή πρόσβαση χειριστή, (π.χ. στη δεξιά και πίσω πλευρά του 

οχήματος), μέσα σε κατάλληλο ερμάριο, θα υπάρχει ο πίνακας χειρισμών και ελέγχου που 

θα φέρει τα κατάλληλα όργανα για τον έλεγχο και χειρισμό της λειτουργίας των αντλιών και 

του υδραυλικού κυκλώματος, παρόμοια με αυτά του ασύρματου τηλεχειριστηρίου, για 

εναλλακτικό χειρισμό των λειτουργιών.  

Όλες οι λειτουργίες (αυτοματισμοί κτλ),θα ελέγχονται από προγραμματιζόμενη μονάδα 

αυτοματισμού PLC.  

Επίσης, θα υπάρχει και διακόπτης επείγουσας διακοπής – (Εmergencystop).  

Η πλήρωση του διαμερίσματος του καθαρού νερού θα γίνεται μέσω σωλήνων από 

οποιαδήποτε πηγή (είτε με  βαρύτητα,είτε από πυροσβεστικό κρουνό υπό πίεση.).  

 

  ΕΡΜΑΡΙΑ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

Πάνω στην υπερκατασκευή και σε ευχερείς θέσεις πρόσβασης χειριστή, θα τοποθετηθούν τα 

κλειστά ερμάρια όπως αναφέρθηκαν στα προηγούμενα,  με θύρες που θα φέρουν 

κλειδαριές ασφαλείας.  

 

  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Στον εξοπλισμό του οχήματος θα περιλαμβάνονται και τα παρακάτω :  

α. Κενόμετρο, σε εμφανές σημείο.  

β. Επιτηρητής στάθμης νερού και αυτοματισμός αποσύμπλεξης της εμβολοφόρας αντλίας 

νερού, σε περίπτωση έλλειψης νερού στο διαμέρισμα του καθαρού νερού.  
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γ. Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης διαμέτρου 1’’ (NW 25) και μήκους 100 μέτρων.  

δ. Τρία (3) ακροφύσια, διαφορετικής μορφής (κωνικό, στρογγυλό και σκαφοειδές, το ένα 

βαρέως τύπου), διαμέτρου 1’’ και δυο (2) ακροφύσια διαμέτρου ½’’.  

ε. Χειροκίνητη εκτυλίκτρια (ανέμη), στο πίσω μέρος του οχήματος, που θα φέρει ελαστικό 

σωλήνα υψηλής πίεσης διαμέτρου ½’’ ίντσας (NW 13) και μήκους πενήντα (50) μέτρων, 

συνοδευόμενη από πιστόλι υψηλής πίεσης.  

ζ. Ελαστικός σωλήνας, για την πλήρωση της δεξαμενής καθαρού νερού, σε δυο (2) τεμάχια, 

μήκους πέντε (5) μέτρα, ο καθένας.  

η. Φορητός προβολέας λευκού φωτός, τοποθετημένος σε κατάλληλο σημείο στο πίσω μέρος 

του οχήματος.  

θ. Δυο (2) περιστρεφόμενοι φάροι, ένας εμπρός και ένας πίσω, επί της υπερκατασκευής.  

ι. Μπαλαντέζα για φορητό προβολέα εργασίας, μήκους 10 μέτρων.  

ια. Πρόσθετη δεξαμενή καθαρού νερού 50 λτρ. (ΙΝΟΧ 304), σε κατάλληλο σημείο του 

οχήματος, με κρουνό παροχής για το πλύσιμο των χεριών.  

ιβ. Το κύκλωμα του πεπιεσμένου αέρα, θα είναι συνδεδεμένο με αυτό του αυτοκινήτου και 

θα φέρει πιεστικό δοχείο με ελαιολιπαντήρα και μανόμετρο ελέγχου της πίεσης του αέρα.  

ιγ. Κλίμακα ανόδου επενδεδυμένη από αλουμίνιο.  

  ΒΑΦΗ  

Όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής, εκτός των ανοξείδωτων και του αλουμινίου, πριν 

από την βαφή θα καθαριστούνι με ειδικό υγρό απολίπανσης και σιδηροφωσφάτωσης.  

Εξωτερικά θα βαφεί με  βαφή DUKO πιστολιού σε χρώμα επιλογήςτης ΔΕΥΑΛ και θα 

αναγραφεί το λογότυπο της καθώς και τα χαρακτηριστικά του αποφρακτικού, σύμφωνα με 

τον ΚΟΚ.  

 

  ΑΠΟΒΑΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Το απόβαρο της υπερκατασκευής θα είναι 5.000 κιλά, περίπου. 

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ , ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

(α) Η προθεσμία παράδοσης, ορίζεται σε δωδεκα (12) μήνες  από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το αμαξοστάσιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά 

εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

(β) Η εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών, τουλάχιστον, θα ισχύει από την 

ημερομηνία της παραλαβής . 
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(γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δέκα (10) έτη 

και τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών (από την επίσημη ενημέρωσή του από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),  να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα 

υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση 

καλής λειτουργίας. 

 (δ) Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς να συμπεριλάβει όλα 

τα απαραίτητα κατά την κρίση του τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση στην Ελληνική 

γλώσσα, με ιδιαίτερη μνεία για κωδικοποιημένη λίστα ανταλλακτικών και να δηλώσει ότι 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει με δική του δαπάνη το τεχνικό προσωπικό που 

θα υποδειχτεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. (τουλάχιστον 2 άτομα), στον χειρισμό και την συντήρηση 

του υδροφόρου οχήματος. 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Χριστόδουλος Ψάνης 

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

BSc, MPhil, PhD 

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου 
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Χρήστος Ψάνης 

Τηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail : psanis.xr@deyamyt.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Προμήθεια ενός 
αποφρακτικού οχήματος 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2020 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
"Βόρειο Αιγαίο" 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 240.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ  

Το αποφρακτικό όχημα θα χρησιμοποιηθεί για την άντληση - μεταφορά – εκκένωση 

λυματολάσπης από φρεάτια, βόθρους και αντλιοστάσια λυμάτων, καθώς και την 

απόφραξη των αγωγών λυμάτων.  

Ως ολοκληρωμένο όχημα θα περιλαμβάνει το φορτηγό αυτοκίνητο – πλαίσιο και θα 

φέρει κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή, όπως προδιαγράφονται στη συνέχεια. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, το ολοκληρωμένο όχημα κατά 

την παράδοσή του, θα φέρει έγκριση τύπου ΕΚ, ενώ το εργοστάσιο κατασκευής του 

ολοκληρωμένου οχήματος θα εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης (κατά 

ISO 9001, 14001 και ΕΛΟΤ 1801 ή ισότιμα) και θα διαθέτει έμπειρο τεχνικό 

προσωπικό με κατάλληλα προσόντα, τουλάχιστον τρεις (03) εξειδικευμένους 

τεχνίτες.  

Οι διαστάσεις, τα βάρη η κατανομή φορτίων οι πρόβολοι κλπ, θα ικανοποιούν τις 

ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδεις κυκλοφορίας στην Ελλάδα.  

Ο υποψήφιος προμηθευτής, θα υποβάλλει στην επιτροπή του διαγωνισμού φάκελο 

τεχνικής προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει :  
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 την τεχνική περιγραφή του φορτηγού πλαισίου,  με τις παρακάτω 

πληροφορίες :  

 εργοστάσιο κατασκευής του φορτηγού πλαισίου, ο τύπος και το έτος 

κατασκευής  

 διαστάσεις αυτοκινήτου :  

o μεταξόνιο, μετατρόχιο 

o μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος , μέγιστο ύψος 

o ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος 

o ανώτατο (για το πλαίσιο), επιτρεπόμενο μικτό βάρος  

 ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα, 

 την μέγιστη γωνία κλίσης του δρόμου (στο τέλος της κατωφέρειας και 

ανωφέρειας), έως 15 μοίρες, ώστε λαμβανομένων υπόψη των γεωμετρικών 

διαστάσεων του, να μην προσκρούει στο οδόστρωμα το ράμφος και ο 

πρόβολος του αυτοκινήτου αντίστοιχα, σε πλήρες φορτίο, 

 πίνακα των τεχνικών και ειδικών χαρακτηριστικών και αποδόσεων  του 

προσφερόμενου αυτοκινήτου – πλαισίου (ισχύς κινητήρα, ροπή στρέψης κλπ), 

 τεχνική περιγραφή της υπερκατασκευής, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου γενικού και ειδικού εξοπλισμού,  

 τεχνική περιγραφή των αυτοματισμών, των χειρισμών και των συστημάτων 

ασφαλείας του αποφρακτικού οχήματος ως ενιαίου  συνόλου, 

 τον βοηθητικό εξοπλισμό, με τον οποίο θα συνοδεύεται το αποφρακτικό 

όχημα. 

Αναλυτικά, οι προδιαγραφές για κάθε τμήμα του αποφρακτικού, ακολουθούν στα 

επόμενα : 

 

 

1.2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.2.1      Γενικά για το φορτηγό όχημα  

Το αυτοκίνητο πλαίσιο πρέπει να είναι διαξονικό, απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης 

ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, με 

μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, τελείως 

προωθημένης οδηγήσεως με το τιμόνι υδραυλικό, που να βρίσκεται στο αριστερό 

μέρος. 

Το μέγιστο μικτό βάρος του πλαισίου θα είναι 19,0 τν και σε κάθε περίπτωση θα 

υπερκαλύπτει το ωφέλιμο φορτίο που μπορεί να δεχτεί η υπερκατασκευή και το 

βάρος της υπερκατασκευής. 
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Θα φέρει υγρόψυκτο τετράχρονο πετρελαιοκινητήρα, αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας  με ιπποδύναμη τουλάχιστον 350 ίππων. 

Πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα πέδησης ικανό να ακινητοποιεί το όχημα, 

με ασφάλεια, υπό πλήρες φορτίο και σε κεκλιμένες οδούς με κλίση τουλάχιστον 

15%. 

Η φόρτιση των αξόνων του οχήματος συμπεριλαμβανομένων όλων των 

μηχανισμών της υπερκατασκευής δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μεγίστης 

επιτρεπομένης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο. 

Κατά τη χρονική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας σε καμία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται να παρουσιάσει ρήγμα ή να παραμορφωθεί κατά την χρήση του, για 

φορτίο ακόμα και μέχρι 20 % μεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόμενο φορτίο.  

Στη περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα, ο προμηθευτής υποχρεούται 

χωρίς αντίρρηση να παραλάβει το αυτοκίνητο, να ενεργήσει για την επισκευή του 

πλαισίου και κατόπιν επιθεώρησης του στο Υπουργείο, να το παραδώσει μέσα σε δύο 

(2) εβδομάδες το αργότερο.  

Η σχέση της κατανομής του μεγίστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την 

επιτρεπόμενη σχέση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή 

λειτουργία του οχήματος. 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τον ακόλουθο βασικό εξοπλισμό :  

 εφεδρικό τροχό πλήρη (ζάντα και ελαστικό), τοποθετημένο σε ασφαλές μέρος 

του αυτοκινήτου.  

 σειρά συνήθων εργαλείων για τις μικροβλάβες και την συντήρηση του, που θα 

προσδιορίζονται ακριβώς.  

 πυροσβεστήρα, τρίγωνο βλαβών και φαρμακείο σύμφωνα με τον ΚΟΚ,   

 ταχογράφο  

 εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης . 

 

Με την προσφορά, να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου. Ως ωφέλιμο φορτίο 

του πλαισίου, θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό 

επιτρεπόμενο φορτίο (Perm. Gross Weight), αφαίρεση του ιδίου νεκρού βάρους στο 

οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό τριών ατόμων (οδηγός και 

δυο εργάτες, το βάρος του καυσίμου, ο εφεδρικός τροχός, η υπερκατασκευή και όλη 

γενικά η εξάρτηση του οχήματος.  

Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυμένης κατασκευής με διπλούς τους πίσω 

τροχούς, και ισχυρό σύστημα ανάρτησης.  

Το ύψος του πλαισίου (άνω μέρος των διαμήκων δοκών), πρέπει να είναι το 

ελάχιστο δυνατό και επιπλέον  κατά το δυνατόν σταθερό κατά τη φόρτωση του 

οχήματος.  

Το μεταξόνιο είναι επιθυμητό να είναι το μικρότερο δυνατό για την καλή ευελιξία του 

οχήματος.  
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1.2.2 Κινητήρας  

Ο κινητήρας θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 ή 

μεταγενέστερης, όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος, 

πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL τετράχρονος, 6/κύλινδρος, κυβισμού περίπου 

7.500 cc (± 5%), υγρόψυκτος από τους πλέον εξελιγμένους τύπους και άριστης 

φήμης, μεγάλης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι από 200 HP 

έως 350 HP. 

Απαραίτητη είναι κατά την προσφορά, η προσκόμιση των διαγραμμάτων ροπών 

του κινητήρα.     

1.2.3 Θάλαμος οδήγησης  

Ο θάλαμος οδήγησης πρέπει να είναι ανακλινόμενου τύπου, να φέρει κάθισμα 

οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου με αέρα και κάθισμα για δύο συνοδηγούς, ταμπλώ με 

τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT 

ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας, θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, 

δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο 

καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, σύστημα θερμάνσεως και κλιματισμού (air 

condition), με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θαλαμίσκο μη προκλιματισμένου 

φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση 

μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα ενός θαλαμίσκου συγχρόνου φορτηγού 

αυτοκινήτου. 

 

1.2.4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης 

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να αποτελείται από αυτοματοποιημένο 

κιβώτιο  ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) ταχυτήτων 

εμπροσθοπορείας και τεσσάρων (4) οπισθοπορείας, από διαφορικό γνήσιο του 

εργοστασίου κατασκευής του πλαισίου, ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής. 

Το διαφορικό πρέπει να είναι ανάλογης κατασκευής, ώστε το όχημα να είναι ικανό 

να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 20% και συντελεστή τριβής 0,60 και 

θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος. 

Τέλος, (επί ποινή απόρριψης), θα διαθέτει βοηθητικό σύστημα πέδησης του 

κινητήριου άξονα – υδροδυναμικό επιβραδυντή  «retarder» ή «intarder» για 

μέγιστη ασφάλεια σε ολισθηρό οδόστρωμα και ελάχιστη χρήση φρένων σε 

κατηφορικό οδόστρωμα. 

                    

1.2.5 Σύστημα πέδησης 

Το σύστημα πέδησης πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους 

επιβαίνοντες. Το αυτοκίνητο να είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος. Οι 

σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λπ. εξαρτήματα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης 
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κατασκευής, ώστε να εγγυώνται την μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος 

πεδήσεως. 

Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα (απώλεια πίεσης αέρα), τότε το όχημα θα 

ακινητοποιείται.  

Το χειρόφρενο θα είναι εξελιγμένης τεχνολογίας και θα εξασφαλίζει την ακινησία 

με το όχημα πλήρως φορτωμένο, με κλίση 10%.  

 

1.2.6 Σύστημα διεύθυνσης  

Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό μέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό, 

ή τουλάχιστον υδραυλικής – ηλεκτρικής υποβοήθησης.  

 

1.2.7 Λοιπά χαρακτηριστικά – ηλεκτρική εγκατάσταση 

Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, με ελαστικά RADIAL . 

Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα άνω, με σωλήνα 

εξατμίσεως μονωμένη. Πρέπει να είναι τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου 

οδηγήσεως και της υπερκατασκευής και να προεξέχει από αυτή (καθ' ύψος). 

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και 

σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι 

εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, 

φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών 

με τον οδηγό, δύο περιστρεφόμενους φάρους, ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή 

εργασία κ.λπ.  

Στο πίσω μέρος της πόρτας του να υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέμπρες). 

 

 

1.3 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

 

1.3.1 Γενικά  

 

Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι καινούριας κατασκευής και να ανταποκρίνεται 

πλήρως  για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :  

1. αναρρόφηση λυμάτων ή λυματολάσπης, με χρήση αντλίας κενού.  

2. αποθήκευση λυμάτων και καθαρού νερού, σε ανεξάρτητες δεξαμενές.  

3. εκκένωση λυμάτων, με ανατροπή της αντίστοιχης δεξαμενής,  

4. καθαρισμό και απόφραξη σωλήνων και φρεατίων, με χρήση αντλίας νερού 

υψηλής πίεσης.  
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με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

1.3.2 Σύστημα αναρρόφησης - Δεξαμενή λυμάτων - λυματολάσπης – 

σύστημα εκκένωσης της δεξαμενής  

Η δεξαμενή λυμάτων – λυματολάσπης θα είναι κυλινδρικού  σχήματος, 

χωρητικότητας τουλάχιστον 6.000 λτρ. 

Εξωτερικά θα φέρει ιδιαίτερες περιμετρικές ενισχύσεις. 

Επίσης, θα φέρει διάταξη ικανής αντοχής για την εύκολη και ασφαλή αφαίρεση 

και επανατοποθέτησή της στο όχημα.  

Η δεξαμενή θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα, 

ποιότητας AISI304, πάχους 5,0 χιλιοστών (τουλάχιστον)  

Η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων θα γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση και 

ανοξείδωτο βιομηχανικό σύρμα και θα φέρει περιμετρικά ιδιαίτερες ενισχύσεις από 

χάλυβα προφίλ UPN, για την αντιμετώπιση της υποπίεσης. 

Επίσης θα φέρει ειδική ρυθμιζόμενη βαλβίδα αποκατάστασης της ατμοσφαιρικής 

πίεσης, σε περίπτωση υπέρβασης της υπερπίεσης άνω των 0,5 bar. 

Η δεξαμενή θα εδράζεται επάνω σε βοηθητικό πλαίσιο, από υλικό χάλυβα διατομής 

UPN το οποίο θα εκτείνεται σε όλο το μήκος της δεξαμενής. 

Σε κατάλληλο σημείο της πλαϊνής πλευράς της δεξαμενής και εξωτερικά αυτής, θα 

φέρει δείκτη στάθμης της λάσπης με σύστημα αυτοκαθαρισμού. 

Η πλήρωση της δεξαμενής με λάσπη, θα μπορεί να γίνεται από μεγάλο βάθος 

έως και 9 μέτρα, με αντλία κενού που θα αναρροφά, μέσω κρουνού διαμέτρου 4’’ 

ιντσών    (NW 100). 

Ο βραχίονας θα περιστρέφεται υδραυλικά και θα ακινητοποιείται μέσω 

στραγγαλιστικής βαλβίδας και θα βρίσκεται επάνω σε ειδικό επίσης περιστρεφόμενο 

συγκρότημα στο πίσω μέρος του οχήματος (και όχι επάνω στην υπερκατασκευή), 

στο οποίο θα εδράζεται και η περιστρεφόμενη υδραυλική εκτυλίκτρια απόφραξης, 

καθώς επίσης και η μεγάλη εκτυλίκτρια, (κάθετα), που θα φέρει περίπου 12 μ., 

ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης λυμάτων τύπου σπιραλ, διαμέτρου 4’’ που θα 

καταλήγει στον βραχίονα αναρρόφησης. 

Ο σωλήνας αναρρόφησης θα περιστρέφεται, μέσου του βραχίονα κατά 180ο και θα 

επεκτείνεται τηλεσκοπικά. Το συγκρότημα αυτό, εφ’ όσον θα μετατοπίζεται σε πλάγια 

θέση, θα επιτρέπει το άνοιγμα της θύρας. 

Όλες οι κινήσεις του βραχίονα θα ελέγχονται από φορητό τηλεχειριστήριο, από 

απόσταση. 

Όταν η δεξαμενή γεμίσει με λάσπη, η αναρρόφηση αυτής θα διακόπτεται 

αυτόματα, από το σύστημα ελέγχου πλήρωσης (φλοτέρ και βαλβίδα διακοπής 

αναρρόφησης). 
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Στο πίσω μέρος της δεξαμενής θα υπάρχει θύρα εκκένωσης που θα καλύπτει όλη 

τη διατομή της δεξαμενής, η οποία θα ανοίγει προς τα επάνω, με δυο (2) 

υδροστατικά έμβολα που θα φέρουν βαλβίδες διακοπής ροής, σε μέγιστη γωνία 60ο. 

Θα φέρει περιμετρικά αφρώδες ελαστικό για την στεγανοποίηση και θα υπάρχει 

και μηχανικό σύστημα ασφάλισής της και ποδιά προστασίας για να μη λερώνεται το 

όχημα κατά την εκκένωση της λάσπης. 

Η πλήρης εκκένωση της λάσπης θα γίνεται με συνδυασμό : (α) υδραυλικής 

ανατροπής της δεξαμενής σε μέγιστη γωνία 45ο και (β) ανοίγοντας, υδραυλικά με 

δυο (2) υδροστατικούς κυλίνδρους, την θύρα εκκένωσης, επίσης σε μέγιστη γωνία 

60ο. 

Η ανατροπή της δεξαμενής θα επιτυγχάνεται με ένα (1) ισχυρό υδροστατικό 

τηλεσκοπικό κύλινδρο, που θα βρίσκεται στο εμπρόσθιο χαμηλό τμήμα της 

δεξαμενής. 

Το βοηθητικό πλαίσιο της δεξαμενής, θα είναι συνδεδεμένο αρθρωτά με το πλαίσιο 

του αυτοκινήτου, στο οπίσθιο τμήμα του, ενώ στο εμπρόσθιο εδράζεται σε ένα (1) 

σημείο. 

Για τη μερική εκκένωση της δεξαμενής με ελεύθερη ροή, χωρίς ανατροπή, θα 

υπάρχει χειροκίνητη βάνα με αντίστοιχο κρουνό, διαμέτρου 4’’ ιντσών (NW 100) στο 

χαμηλότερο σημείο της θύρας εκκένωσης. 

Για το πλύσιμο της δεξαμενής εσωτερικά, αυτή θα πρέπει να φέρει σύστημα 

συστοιχίας ακροφυσίων υψηλής πίεσης νερού, που θα βρίσκονται τοποθετημένα 

περιμετρικά στην εμπρόσθια κυρτή επιφάνεια της δεξαμενής. 

Στο ερμάριο αντλιών, θα είναι τοποθετημένη η αντλία κενού και ο εξοπλισμός 

μετάδοσης κίνησης. 

Η αντλία κενού θα είναι περιστροφικού τύπου με πτερύγια, υδρόψυκτη, με 

αυτόματο σύστημα λίπανσης, ή λοβοειδής, ικανή για αναρρόφηση λυματολάσπης, 

ελάχιστης παροχής 1000 κ.μ./ώρα αέρα και υποπίεση 0,90 bar (απόλυτη πίεση 

0,10 bar). 

Από τον κατασκευαστή της θα φέρει όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές διατάξεις 

προστασίας για την ομαλή λειτουργία της (αποτροπή αναρρόφησης λάσπης), αλλά 

και επιπρόσθετα ψυγείο νερού με ανεμιστήρα, σιγαστήρα εξάτμισης και τετράοδη 

πνευματική βαλβίδα για εναλλαγή πίεσης κενού. 

 

1.3.3 Σύστημα καθαρισμού φρεατίων και απόφραξης σωλήνων 

αποχέτευσης, με υψηλή πίεση νερού  

Το σύστημα καθαρισμού των φρεατίων και απόφραξης των δικτύων αποχέτευσης, 

θα περιλαμβάνει  δεξαμενή νερού, κατά προτίμηση σχήματος U (για εξοικονόμηση 

χώρου και ομαλή κατανομή των φορτίων) τοποθετημένη κάτω από τη δεξαμενή της 

λάσπης με προεκτάσεις στις δυο (2) πλαϊνές πλευρές της και μήκος ανάλογο, για την 

ισομερή κατανομή του φορτίου στους δύο (2) άξονες.  
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Η δεξαμενή νερού θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα 

ποιότητας AISI304 και ελάχιστου πάχους 4 χιλιοστών. Η χωρητικότητά της θα είναι 

τουλάχιστον 4.000 λτρ. 

Η δεξαμενή θα εδράζεται σταθερά, σε ειδικές βάσεις επί του πλαισίου του 

αυτοκινήτου και  σε κατάλληλο σημείο θα φέρει δείκτη στάθμης νερού. 

Θα φέρει υδραυλική εκτυλίκτρια (ανέμη με σωλήνα) με υδραυλικό χειριστήριο που 

θα φέρει χειρομοχλό για την σταθερή κατεύθυνση και σωστή περιέλιξη του σωλήνα 

και θα είναι τοποθετημένη επάνω στο περιστρεφόμενο συγκρότημα σε ειδική βάση. 

Θα φέρει ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης, διαμέτρου 1 ίντσας (NW25) και 

μήκους τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων. 

Επίσης θα φέρει οδηγό τροχαλίας για την οδήγηση του σωλήνα μέσα στα φρεάτια, 

διακόπτη ρύθμισης εκτόξευσης νερού, διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας εμπρός-πίσω 

και χειρολαβή συγκράτησης. 

Επάνω σε βοηθητικό πλαίσιο, στο εμπρόσθιο τμήμα της υπερκατασκευής, μεταξύ 

του θαλάμου οδήγησης και της δεξαμενής, στο ερμάριο των αντλιών, ή στο κάτω 

μέρος στο πλάι της δεξαμενής, προσαρμόζεται με κοχλίες η βάση της αντλίας νερού 

και μερικών εξαρτημάτων του εξοπλισμού μετάδοσης κίνησης (υδραυλικό 

χειριστήριο, ελαιοκινητήρας κλπ.). 

Η αντλία θα είναι εμβολοφόρα και θα αποδίδει παροχή τουλάχιστον 250 

λίτρα/λεπτό σε πίεση 200 bar, τουλάχιστον. 

Από τον κατασκευαστή της θα φέρει όλες τις απαιτούμενες ασφαλιστικές 

διατάξεις, ανακουφιστική βαλβίδα, βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμιζόμενη πίεση με 

πνευματική βαλβίδα, φίλτρο προστασίας για την ομαλή λειτουργία της και αυτόματη 

αποσύμπλεξη στην περίπτωση της ελάχιστης στάθμης νερού. 

Η κίνηση στην εμβολοφόρα αντλία αλλά και στην αντλία κενού θα  δίνεται από 

το κιβώτιο ταχυτήτων του κινητήρα του οχήματος μέσω διάταξης μετάδοσης 

κίνησης που θα περιλαμβάνει : (α) ειδικό ενδιάμεσο κιβώτιο μετάδοσης κίνησης, (β) 

κατάλληλης απόδοσης αντλίες λαδιού, (γ) κατάλληλης απόδοσης εμβολοφόρους 

ελαιοκινητήρες, για την ανεξάρτητη κίνηση κάθε αντλίας. 

Το υδραυλικό κύκλωμα θα συμπληρώνεται με την ελαιοδεξαμενή χωρητικότητας 

250 λτρ. (έλαιο προδιαγραφών SAE10-ISO 46), το ψυγείο λαδιού, την ρυθμιζόμενη 

ανακουφιστική βαλβίδα υπερπίεσης και το μανόμετρο ελέγχου της πίεσης 

λειτουργίας. 

Η μετάδοση της κίνησης στις αντλίες δύναται να γίνεται και απευθείας από τον 

σφόνδυλο του κινητήρα. 

Ο χειρισμός της σύμπλεξης / αποσύμπλεξης των αντλιών θα γίνεται από την θέση 

του οδηγού. 

Κάθε άλλη λειτουργία, σύμπλεξη / αποσύμπλεξη αντλιών, κίνηση βραχίονα κτλ., 

θα γίνεται από ειδικό χειριστήριο από απόσταση. 

Σε κατάλληλο σημείο θα υπάρχει πίνακας χειρισμού και ελέγχου, που θα φέρει τα 

απαραίτητα όργανα για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλιών και του υδραυλικού 
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κυκλώματος,  παρόμοια με αυτά του τηλεχειριστηρίου, για εναλλακτικό χειρισμό των 

λειτουργιών. 

Όλες οι λειτουργίες (αυτοματισμοί κτλ) θα ελέγχονται από προγραμματιζόμενη 

μονάδα αυτοματισμού. 

Υποχρεωτικά, θα υπάρχει και διακόπτης επείγουσας διακοπής- Εmergency stop. 

Η πλήρωση του διαμερίσματος του καθαρού νερού θα γίνεται μέσω σωλήνων από 

οποιαδήποτε πηγή (δια βαρύτητας ή από πυροσβεστικό κρουνό υπό πίεση). 

Δεξιά και αριστερά της δεξαμενής και σε όλο το μήκος αυτής, θα υπάρχουν 

κλειστά ερμάρια με θύρες που θα φέρουν κλειδαριές ασφαλείας και θα είναι 

ενσωματωμένα με τη δεξαμενή του καθαρού νερού. 

 

1.3.4 Βοηθητικός και λοιπός εξοπλισμός 

Το όχημα θα φέρει και τον ακόλουθο εξοπλισμό :  

 κενόμετρο, σε εμφανές σημείο,  

 επιτηρητή στάθμης νερού και αυτοματισμό αποσύμπλεξης της εμβολοφόρας 

αντλίας νερού, σε περίπτωση έλλειψης νερού στη δεξαμενή του καθαρού 

νερού, ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης διαμέτρου 1’’ (NW 25) και μήκους 

100 μέτρων,  

 τρία (3) ακροφύσια διαφορετικής μορφής (κωνικό, στρογγυλό και σκαφοειδές, 

το ένα βαρέως τύπου), διαμέτρου 1’’ και δυο (2) ακροφύσια διαμέτρου ½ ‘’,  

 χειροκίνητη εκτυλίκτρια (ανέμη), στο πίσω μέρος του οχήματος, που θα φέρει 

ελαστικό υψηλής πίεσης διαμέτρου ½ ‘’ (NW 13) και μήκους πενήντα (50) 

μέτρων, συνοδευόμενη από πιστόλι υψηλής πίεσης  

 ελαστικό σωλήνα, για την πλήρωση του διαμερίσματος καθαρού νερού, σε 

δυο (2) τεμάχια, μήκους πέντε (5) μέτρα, ο καθένας. 

 φορητό προβολέα λευκού φωτός, τοποθετημένο σε κατάλληλο σημείο στο 

πίσω μέρος του οχήματος, δυο (2) περιστρεφόμενους φάρους, ένα εμπρός και 

ένα πίσω, (επί της υπερκατασκευής), μπαλαντέζα για φορητό προβολέα 

εργασίας, μήκους 10 μέτρων. 

 πρόσθετη δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας περίπου 50 λτρ., σε 

κατάλληλο σημείο του οχήματος, με κρουνό παροχής για το πλύσιμο των 

χεριών. 

Το κύκλωμα του πεπιεσμένου αέρα, θα είναι συνδεδεμένο με αυτό του 

αυτοκινήτου και θα φέρει πιεστικό δοχείο με ελαιολιπαντήρα και μανόμετρο ελέγχου 

της πίεσης του αέρα. 

Όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής, εκτός του ανοξείδωτου και του 

αλουμινίου, πριν από την βαφή θα καθαρίζονται με ειδικό υγρό απολίπανσης και 

εξωτερικά θα είναι κατάλληλο για βαφή DUKO του πιστολιού. 
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Το όχημα θα βαφεί εξωτερικά με χρώμα εκλογής της αναθέτουσας αρχής και θα 

αναγράφονται τα χαρακτηριστικά που θα υποδείξει. 

 

1.4 Χρόνος και τόπος παράδοσης , εγγύηση και τεχνική υποστήριξη 

(α) Η προθεσμία παράδοσης, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες  από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, ενώ ως τόπος παράδοσης, ορίζεται το αμαξοστάσιο της 

ΔΕΥΑΛ.  

Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά 

εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

 

(β) Η εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών, τουλάχιστον, θα ισχύει από 

την ημερομηνία της παραλαβής. 

 

(γ) Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει υποστήριξη σε ανταλλακτικά για δέκα 

(10) έτη και τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών (από την 

επίσημη ενημέρωσή του από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),  να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που 

θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το 

χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 (δ) Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς να 

συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα κατά την κρίση του τεχνικά φυλλάδια, κατά 

προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, με ιδιαίτερη μνεία για κωδικοποιημένη λίστα 

ανταλλακτικών και να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει με 

δική του δαπάνη το τεχνικό προσωπικό που θα υποδειχτεί από της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

(τουλάχιστον 2 άτομα), στον χειρισμό και την συντήρηση του αποφρακτικού 

οχήματος. 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 

Χριστόδουλος Ψάνης 

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

BSc, MPhil, PhD 

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου 
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Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Χρήστος Ψάνης 

Τηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : psanis.xr@deyamyt.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Προμήθεια ενός 
αποφρακτικού οχήματος 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 25/2020 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
"Βόρειο Αιγαίο" 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 240.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Μον. 

Μετρ. 
 Ποσοτ. 

Τιμή 

Μον.  

-€- 

Δαπάνη 

-€- 

1 Προμήθεια ενός καινούργιου αποφρακτικού Τεμ. 1 240.000,00 240.000,00 

 οχήματος σύμφωνου με τις Τ.Π.     

ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς Φ.Π.Α.) 240.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 57.600,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 297.600,00 

 

 

   

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Χριστόδουλος Ψάνης 

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

BSc, MPhil, PhD 

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου 
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