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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ   

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους ότι πρέπει να δώσουν 

πλήρεις και σαφείς περιγραφές των ειδών τους, σύμφωνα με το άρθρο 10  της  

Πρόσκλησης. 

 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός όλων των Ομάδων θα πρέπει: 

• Να είναι εργοστασιακής προέλευσης (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Να μην είναι μεταχειρισμένος, ούτε ιδιοκατασκευή (επί ποινή αποκλεισμού) 

• Να φέρει πιστοποιητικό CE (προσκόμιση πιστοποιητικού κατά την 

παράδοση του εξοπλισμού) 

• Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι 

• Να διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας 

• Να είναι ετοιμοπαράδοτος (ανεξαρτήτως προέλευσης) ή με παραγγελία σε 

χώρα Ευρωπαϊκής προέλευσης με ρητή διασφάλιση δυνατότητας παράδοσης 

εντός εξήντα (60) Ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Ακολουθούν χαρακτηριστικά ανά Ομάδα Εξοπλισμού. 

Ομάδα Α.1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ 

 
Χαρακτηριστικά μηχανήματος 1.1 «Γεμιστικό μηχάνημα για ρευστά» 

1.1.1.  Εύρος ογκομέτρησης: 100-1000ml 

1.1.2. Ακρίβεια γέμισης: ±1% 

1.1.3. Κατανάλωση αέρα: 400lt/min 

1.1.4. Παραγωγικότητα: 600-1500 μπουκάλια ανά ώρα  

1.1.5. Χειροκίνητη και ημιαυτόματη λειτουργία 

 

Χαρακτηριστικά μηχανήματος 1.2 «Κλειστικό γυάλινων βάζων με μεταλλικά 

καπάκια»  

1.2.1. Δυνατότητα κλεισίματος πωμάτων twist off διαφόρων διαμέτρων 

1.2.2. Πνευματικό σύστημα συγκράτησης βάζων 

1.2.3. Διάμετρος πώματος έως 120mm 

1.2.4. Κλειστική κεφαλή δυνατότητα ρύθμισης ροπής κλεισίματος 
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Ομάδα Α.2. ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ 

 
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού «Ημιαυτόματη ετικετέζα» 

2.1. Τοποθέτηση ετικεττών σε κυλινδρικά βάζα μελιού (βάσει προδιαγραφών 

Ομάδας Α.1) 

2.2. Δύο σειρές εκτύπωσης 

2.3. 12 χαρακτήρες ανά σειρά 

 

Ομάδα Α.3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΛΙΚΕΡ 

 
Χαρακτηριστικά εξοπλισμού 3.1 «Ημιαυτόματη πωματιστική μηχανή» 
3.1.1. Πωματισμός γυάλινων φιαλών με μεταλλικό βιδωτό πώμα 

3.1.2. Απόδοση 500 τεμάχια / ώρα 

3.1.3. Ισχύς ελάχιστη 0,5Hp 

3.1.4. Μικρότερο ύψος φιαλών: 220 χιλιοστά  

3.1.5. Μέγιστο ύψος φιαλών: 350 χιλιοστά 

3.1.6. Μπουτόν εκκίνησης βάσει οδηγιών ΕΕ 

3.1.7. Κεφαλή πωματισμού με 4 ροδέλλες σπειρώματος 

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού 3.2 «Ημιαυτόματη ετικετταριστική μηχανή» 
3.2.1. Τοποθέτηση ετικέτας αυτοκόλλητης σε γυάλινες κυλινδρικές φιάλες, βάζα 

ή προϊόντα pet, pvc, metal, carton, κλπ 

3.2.2. Τύπος προϊόντων για επικόλληση ετικετών: κυλινδρικά 

3.2.3. Επικόλληση περιμετρικής ετικέτας μήκους έως 210 χιλιοστά και σε φιάλες 

με διάμετρο έως 65 χιλιοστά 

3.2.3. Διάμετρος φιαλών: ελάχιστη 35 χιλιοστά, μέγιστη 120 χιλιοστά  

3.2.4. Μέγιστο μήκος ετικέτας: 210 χιλιοστά 

3.2.5. Ταχύτητα μηχανής (ελάχιστη): 300 ετικέτες ανά ώρα 

3.2.6. Ισχύς: από 0,5kw 

3.2.7. Μέγιστο ύψος ετικέτας: 170 χιλιοστά 

3.2.8. Ενδεικτική ταχύτητα 600 ετικέττες / ώρα 

Χαρακτηριστικά εξοπλισμού 3.3 «Κεφαλή συρρίκνωσης καψυλλίων» 
3.3.1. Συσκευή για πάγκο εργασίας με ρύθμιση θερμοκρασίας 

3.3.2. Βάση για πλάγια τοποθέτηση φιάλης 

3.3.3. Καψύλλια με μέγιστη διάμετρο 42 χιλιοστά 
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3.3.4. Φιάλες με μέγιστη διάμετρο 70 χιλιοστά 

3.3.6. Ισχύς από 1000watt 

3.3.7. Απόδοση έως 700 φιάλες / ώρα 


