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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Αποκατάσταση ΧΑ∆Α ∆ήµου Γαύδου και συνοδά έργα 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Υποέργο 3: Προµήθεια 

κάδων οικιακής κοµποστοποίησης 
ΦΟΡΕΑΣ: ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - 

∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800,00 €) χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Πέντε χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ (5.904,00 €) µε 

Φ.Π.Α. 23% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2007-2013» 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια των παρακάτω υλικών: 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Κάδος οικιακής κοµποστοποίησης Tεµάχιο 40 

 

Στο ∆ήµο Γαύδου πρόκειται να εγκατασταθούν κάδοι για την κοµποστοποίηση του οργανικού 

κλάσµατος των αστικών στερεών αποβλήτων που προέρχονται από τις οικίες που 

υφίστανται στο ∆ήµο Γαύδου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί από το ∆ήµο 

Γαύδου, σήµερα υφίστανται στο ∆ήµο τριάντα οκτώ (38) οικίες: 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, προτείνεται η προµήθεια σαράντα κάδων οικιακής 

κοµποστοποίησης. 

Οι απαιτήσεις για την ανωτέρω προµήθεια αναφέρονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Ο προϋπολογισµός είναι τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. και 

πέντε χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ (5.904,00 €) µε Φ.Π.Α. 23%. 

 

Χανιά, Ιούνιος 2015 

 

Ο Συντάξας  Θεωρήθηκε 

  Ο ∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

   

   

Ηρακλής Καραµπατσάκης  Ηρακλής Καραµπατσάκης  

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τ.Υ.  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τ.Υ. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή Μονάδας (€) Σύνολο (€) 

1 Κάδος οικιακής 

κοµποστοποίησης 

Tεµάχιο 40 120,00 4.800,00 

Σύνολο 4.800,00 
ΦΠΑ 23% 1.104,00 

Σύνολο µε ΦΠΑ 5.904,00 
 
Οι παραπάνω τιµές αποτελούν αποτέλεσµα έρευνας του µελετητή στις τρέχουσες τιµές του 

εµπορίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να 

διαθέτουν τα προς προµήθεια είδη: 

Οι κάδοι πρέπει να είναι καινούργιοι και αµεταχείριστοι και να έχουν κατασκευαστεί το πολύ 

12 µήνες πριν από την παράδοσή τους. 

Ο κάδος οικιακής κοµποστοποίησης θα είναι πλαστικός και θα έχει χωρητικότητα 400 lt ± 

10%. 

Θα είναι κατάλληλος για την αερόβια κοµποστοποίηση οικιακών οργανικών υπολειµµάτων 

και φυτικών απορριµµάτων κήπου και για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

Θα είναι κατασκευασµένος από πλαστικό ανθεκτικό στην επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας 

και θα συναρµολογείται εύκολα χωρίς την χρήση εργαλείων. 

Ο κοµποστοποιητής θα είναι ταχείας και θερµής κοµποστοποίησης µε τοιχώµατα που να 

επιτρέπουν τον αερισµό, αλλά ταυτόχρονα να αποτρέπουν την είσοδο εντόµων και 

τρωκτικών. Θα πρέπει να φέρει επάνω κάλυµµα (καπάκι), το οποίο θα έχει την δυνατότητα 

εύκολης αφαίρεσης. 

Ο σχεδιασµός του θα πρέπει να διευκολύνει τον εύκολο καθαρισµό του κάδου. 
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Εγκρίθηκε 

Ο Πρόεδρος ∆Σ 

∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 

 

 

ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΧΗΜΚΟΣ MSc 


