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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 
                                                                                                                          

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΕΠΑΣΤΡΩΝ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
1300L ΚΑΙ 1.100 L  
ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ. 6.800 ,00€     
Φ.Π.Α  24%        1.632,00€  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια σκέπαστρων για 
μεταλλικούς κάδων απορριμμάτων 1.300L και 1.100 L. 
Η προμήθεια γίνεται για να καλυφθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας& 
Περιβάλλοντος -Ττμήματος  Καθαριότητας. Η ανάθεση θα αφορά ποσό 6.800,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% ήτοι 
ποσό ανάθεσης 1.632,00€ και θα επιβαρύνει τον Κ.Α 20.7133.01 του προϋπολογισμού του έτους 2021. 
  

Η προμήθεια θα γίνει βάσει των διατάξεων του Ν 4412/16 με απευθείας ανάθεση. 

 
 
Αντικείμενο προμήθειας  

Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων πλαστικών 
σκέπαστρων (καπακιών) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων των 1300L και εκατό (100) τεμαχίων 
πλαστικών σκέπαστρων  (καπακιών) μεταλλικών κάδων απορριμμάτων των  1.100L.  
 
 
 

Πλαστικό σκέπαστρο μεταλλικού κάδου 1300 και 1.100 L  
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των πλαστικών καπακιών(1100 και 1300lt) 

Τα  πλαστικά καπάκια πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές : 

• Να είναι πλαστικά, επίπεδα και ελαφρώς κεκλιμένα. Να φέρουν κατάλληλες 

νευρώσεις και να ανοίγουν προς τα επάνω, με την βοήθεια 2 χειρολαβών.  

• Να είναι κατασκευασμένα από πρωτογενές πολυαιθυλένιο χαμηλής ή μέσης 

(LLDPE/MDPE) πυκνότητας, χωρίς συμμετοχή ανακυκλούμενου προϊόντος ή άλλων 

προσθέτων.  

• Να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή έτσι ώστε ο δήμος να γνωρίζει την 

προελεύσεως τους. 

• Κατασκευαστικά  να είναι διπλού τοιχώματος τύπου Rotto για συνοχή σχήματος, 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τμήμα : Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

Γραφείο : Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

Πληροφορίες :Σαρακατσιάνου Γεωργία 
Διεύθυνση : Πατρ. Γρηγορίου  Ε’ 12, Τ.Κ. 56123  Αμπελόκηποι 

Tηλ.  : 2310-724.617   FAX: 2310-729.046 
E- mail  g.sarakatsianou@ampelokipi-menemeni.gr 

Αμπελόκηποι : 22/02/2021 

Αρ. Μελέτης : 20/2021 

Κ.Α.Ε                         :  Π-1370-21 

Κ.Α                            : 20.7133.01 

CPV                           : 44618340-0  
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κράτημα κατασκευής, πλήρη εφαρμογή λόγω πλαστικότητας στον κάδο με συνέπεια 

την μέγιστη δυνατή προστασία σε πυρασφάλεια, στεγανότητα, δυσοσμία και είσοδο 

εντόμων και τρωκτικών ιδίως το καλοκαίρι. 

• Ο τρόπος κατασκευής τους να τους παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης, 

αντοχής σε ακραίες καιρικές συνθήκες και μη επηρεασμού από υπεριώδη ακτινοβολία 

και τον παγετό. 

• Το καπάκι να καλύπτει  το άνοιγμα του κάδου, επικαθήμενο πλήρως πάνω στο πλαίσιο 

Π στο χείλος του ανοίγματος και να συνδέεται με αυτόν  με κατάλληλους στιβαρής 

κατασκευής μεντεσέδες, διαμορφώνοντας δύο χειρολαβές, που εδράζονται στην επάνω 

και οπίσθια πλευρά των κάδων και εξυπηρετούν τον μηχανισμό ανοίγματος και 

κλεισίματος.  

• Η σύνδεση τους με το κυρίως σώμα των κάδων, να επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία τους από μηχανικές καταπονήσεις, έστω 

και εάν αυτά παραμένουν τελείως ανοιχτά. 

• Κατά την ανατροπή του κάδου, για την εκκένωσή του στο απορριμματοφόρο, το 

άνοιγμα του να επιτυγχάνεται αυτόματα με το βάρος του, ενώ κατά την επιστροφή στο 

έδαφος, να επιστρέφει στην αρχική του θέση(κλειστό). 

• Κατά την χρήση του, το καπάκι να ανοίγει με τον ποδομοχλό, χωρίς την χρήση χεριών. 

Σε περίπτωση βλάβης του ποδομοχλού, η λειτουργία του κάδου να συνεχίζεται, 

ανοίγοντας το καπάκι με την βοήθεια των χειρολαβών. 

• Ο χρωματισμός των καπακιών να είναι σε αποχρώσεις RAL  πράσινο και να παραμένει 

αναλλοίωτος από υπεριώδη ακτινοβολία. 

• Τα πλαστικά καπάκια να φέρουν δεξιά και αριστερά, ενισχυτικά μεταλλικά 

γαλβανισμένα ελάσματα προστασίας τους, πάχους >=1,50 χιλιοστών, στα σημεία 

όπου εφάπτονται και σύρονται οι κεντρικές λάμες του ποδομοχλού. Τα ελάσματα 

να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα δεξιά και αριστερά σε σχήμα «Π», ώστε να 

χρησιμοποιούνται και ως οδηγός για τις κεντρικές λάμες του συστήματος του 

ποδομοχλού.  

Τα καπάκια προσφέρονται με τους μεταλλικούς γαλβανισμένους άξονες 

σύνδεσης. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

 

1 
ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ (ΚΑΠΑΚΙΟΥ) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ 1.300L       
100 35,00 3.500,00 

 

2 
ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ (ΚΑΠΑΚΙΟΥ) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ 1.100L       
100 33,00 3.300,00 

 

 

Φ.Π.Α 24%   1.632 ,00  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.432,00 €  

.              
 
 
                                                                                                                                              ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  22/02/2021 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
  
 

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
                                                                                                                                                         

ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 

ΦΩΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Π.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α’ 

ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 

ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Δ.Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ/Α’ 

 
 

 

 

 

 

 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

 

 

 
                                                                                           ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 
  


