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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ( 1 )  ΚΑΙΝΟΥΡΙΑΣ ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. 

 
 

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ.: 4.588,00€  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (3.700,00€ + Φ.Π.Α. 24% 888,00€) 
 

   Κ.Α.Ε :  Π-1372-21 
 

   Κ.Α.  :  30.6661.05 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η υδροπλυστική μηχανή θα χρησιμοποιείται από το Τμήμα Διαχείρισης – Κίνησης & Συντήρησης 

Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου για τον καθαρισμό και την απολύμανση ολόκληρου του δημοτικού 

στόλου των οχημάτων. Μεγαλύτερη ανάγκη για την συγκεκριμένη μηχανή υπάρχει για τον καθαρισμό 

και την απολύμανση των απορριμματοφόρων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου – σαρώθρων, τα 

οποία χρησιμοποιούνται στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Επίσης θα εξυπηρετούνται και οι 

ανάγκες του συνεργείου του δήμου για την πλύση όλων των οχημάτων που χρήζουν επισκευής και 

συντήρησης. Η αγορά της υδροπλυστικής μηχανής είναι απολύτως απαραίτητη καθώς αυτή που 

χρησιμοποιούμε είναι χαλασμένη και μη επισκευάσιμη πλέον. 

 

Η μηχανή θα είναι κρύου και ζεστού νερού. Η αντλία του νερού θα είναι υψηλής πίεσης, θα φέρει 

μπρούτζινη κεφαλή, κεραμικά έμβολα για βιομηχανικές εφαρμογές βαρέως τύπου και διωστήρες 

ορειχάλκινου κράματος.  

Το σύστημα σύζευξης της αντλίας και του κινητήρα θα είναι κατάλληλο για συνεχή χρήση. 

Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι 4 πόλων, αργόστροφος – μέγιστο στροφών 1400rpmmax, με εξωτερική 

αντιδιαβρωτική προστασία. Θα έχει λειτουργία τύπου Total Stop με επιβράδυνση και ολική παύση 

λειτουργίας όταν η μηχανή μείνει ανενεργή για κάποιο χρονικό διάστημα. 

Το δοχείο καυσίμου θα είναι μεγάλης χωρητικότητας τουλάχιστον 15 λίτρων με αισθητήρα στάθμης. 

Η αναρρόφηση του νερού θα γίνεται απευθείας μέσω της αντλίας και τέλος θα φέρει επαγγελματική 

βαλβίδα εκτόνωσης. 

 

Ο έλεγχος και η αντικατάσταση του φίλτρου νερού να γίνεται με εύκολο τρόπο, ο σκελετός (σασί) της 

μηχανής να είναι μεταλλικός βαρέως τύπου, να έχει ανθεκτικά στην πολυκαιρία και στις καιρικές 

συνθήκες προστατευτικά πλαστικά καλύμματα και άνετες θέσεις του πιστολιού και του αυλού. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τμήμα : Διαχείρισης–Κίνησης–Συντήρ. Οχημάτων & Μηχανημάτων 

Γραφείο : Διαχείρισης–Κίνησης–Συντήρ. Οχημάτων & Μηχανημάτων 
Πληροφορίες : Ρουσσέτης Ηλίας   
Διεύθυνση : Πατρ. Γρηγορίου  Ε’ 12, Τ.Κ. 56123  Αμπελόκηποι 
Tηλ.  : 2310-724.670   FAX: 2310-729.046 
E- mail                : i.roussetis@ampelokipi-menemeni.gr 

Αμπελόκηποι : 22/02/2021 

Αριθ.  Μελέτης : 22/2021 

 

CPV  :  42995000-7 
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Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από λαστιχένιο σωλήνα υψηλής πίεσης 15 μέτρων, πιστόλι με 

εργονομική λαβή, αυλό και επαγγελματικό ακροφύσιο (μπεκ) για σταθερή βεντάλια. 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

1. Τάση 400 Volt – 3 φάσεις 

2. Ισχύς 7,0 kW 

3. Κινητήρας 8,0 HP 

4. Στροφές 1400rpm max 

5. Πίεση 210 bar 

6.  Παροχή νερού 960lt/h 

7. Μέγιστη θερμοκρασία 110οC 

8. Διαστάσεις 150x90x90mm Max 

9. Βάρος 170kg Max 

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια χρήσης τόσο στην ελληνική όσο και 

στην αγγλική γλώσσα και από εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. Επίσης στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η 

τακτική συντήρηση του και σε ανταλλακτικά και σε εργασία για 2 έτη (2 φορές) και το φίλτρο νερού 

που θα τοποθετηθεί στο δίκτυο για την προστασία του μηχανήματος. 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.588,00 €  (3.700,00€ προ Φ.Π.Α.). Η 

χρηματοδότηση θα γίνει από ΣΑΤΑ 2021 και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6661.05. 

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την 30/05/2021. Η παράδοση 

του πλυστικού θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Τόπος Παράδοσης 

Αμαξοστάσιο δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λεωφόρος Δενδροποτάμου Τ.Κ. 56121 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ € ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ  € 

1 Υδροπλυστικό μηχάνημα 1 3.700,00 3.700,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 3.700,00 

  Φ.Π.Α. 24% 888,00 

  ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 4.588,00 € 

  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ        22/02/2021 

  
               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                             ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

   Η  Αναπληρώτρια  Προϊστάμενη  Δ/νσης  Τ.Υ                                 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος 
             Πολεοδομίας – Καθαριότητας                                                     Διαχείρισης – Κίνησης – Συντήρησης 
                     & Περιβάλλοντος                                                                            Οχημάτων & Μηχανημάτων 
 
 
                    Φωτέα  Αικατερίνη                                                                                   Ρουσσέτης Ηλίας 
       Π.Ε.  Μηχανολόγος  Μηχανικός/Α΄                                                            Τ.Ε.  Μηχανολόγος Μηχανικός 

    
 
 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

            Ο   Αντιδήμαρχος 
                                                                       Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 
              & Κίνησης Οχημάτων 
 
 
                   Κουσίδης  Γεώργιος 


