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ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας της προµήθειας πλαστικών κάδων κοµποστοποίησης 
προϋπολογισµού 14.760,00 ευρώ, µε απευθείας ανάθεση. 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ :  

 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περιπτ.VIII του Ν.2286/95. 
2)   Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.2503/97. 
3)  Την Υπ. απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β. 
4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.4 και 23 παρ.2 της µε αριθµ.11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ» (ΕΚΠΟΤΑ). 
5)  Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν 
µε την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007. 
6)  Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά 
κωδικό αριθµό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µε 
 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της προµήθειας πλαστικών κάδων κοµποστοποίησης  
προϋπολογισµού 14.760 € µε απευθείας ανάθεση. 
Β. Καθορίζουµε τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας πλαστικών κάδων 
κοµποστοποίησης προϋπολογισµού  14.760 € ευρώ, σύµφωνα µε το παράρτηµα Α’. 
Γ. Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωµοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης. 
 

 

 Ο ∆ήµαρχος ∆ΕΛΤΑ  

 
 

           Γιουτίκας Νικόλαος 
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         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
Τεχνικές Προδιαγραφές - «Πλαστικός κάδος κοµποστοποίησης». 

Οι κάδοι κοµποστοποίησης τύπου οικιακών απορριµµάτων πρέπει να είναι πρόσφατης 
κατασκευής και να είναι ικανοί να δεχθούν όλα τα οργανικά απορρίµµατα.  
Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 

� Να έχουν όγκο min 250 λίτρα µέχρι 340 λίτρα. 
� Να έχουν ύψος µικρότερο από 1 µέτρο για να µπορούν εύκολα οι πολίτες να 

τους τροφοδοτούν από πάνω. 
� Ενδεικτική διάµετρος βάσης 80cm – 85 cm περίπου. 
� Να έχουν σκούρο χρώµα (µαύρο, σκούρο γκρι, ανθρακί, σκούρο πράσινο 

κ.α.), για να αναπτύσσουν µεγαλύτερες θερµοκρασίες και να γίνεται 
γρηγορότερα η κοµποστοποίηση. 

� Να είναι από ανακυκλωµένο πολυµερές PP/PE για περιβαλλοντικούς λόγους 
και να είναι ικανοί να δεχθούν όλα τα οργανικά απορρίµµατα.  

� Να µην είναι πολύ εύκαµπτο και µαλακό το πολυµερές υλικό του κάδου για να 
αποφεύγεται η εύκολη παραµόρφωσή του και το άνοιγµά του µετά από 
κάποιο χρονικό διάστηµα.  

� Να διαθέτουν από πάνω µεγάλο άνοιγµα για την τροφοδοσία. 
� Να διαθέτουν αρθρωµένο καπάκι µε ισχυρούς µεντεσέδες. 
� Να διαθέτει πλευρικό ή πλευρικά πορτάκια για ευκολότερη αφαίρεση του 

παραγόµενου κοµπόστ. 
� Να έχει αεριστήρες ή να διαθέτει ανοίγµατα για καλό αερισµό του κάδου. (Να 

εξασφαλίζει το βέλτιστο επίπεδο της υγρασίας και θερµότητας το καλοκαίρι 
και το χειµώνα) . 

� Να µπορεί να αποθηκεύονται, καταλαµβάνοντας τον ελάχιστο χώρο όταν δεν 
χρησιµοποιούνται. 

� Να έχει βάρος ο κάθε κάδος µαζί µε την συσκευασία του µέχρι 15 κιλά, για να 
µεταφέρεται εύκολα. 

� Να συνοδεύονται από ικανό αριθµό γαιοσκωλήκων ή άλλων 
βιοενεργοποιητών. 

� Να διαθέτει εγγύηση 10 ετών. 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ/µονάδα  Μονάδα ΣΥΝΟΛΟ  
1 Πλαστικός κάδος κοµποστοποίησης 120 100 12000 
  ΣΥΝΟΛΟ : 12000 
  Φ.Π.Α. 23 % : 2760 
  ΣΥΝΟΛΟ : 14760 

 
Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις 

τρέχουσες τιµές  εµπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαµβάνει και την τιµή 
µεταφοράς και παράδοσης στην οριστική  θέση, των υπό προµήθεια υλικών. 

Η οφειλή θα αντιµετωπιστεί  από δαπάνες  που έχουν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆έλτα (ίδιοι πόροι / ΟΤΑ)  έτους 2011 στον Κ.Α. 
02.20.7135.005 

     Σίνδος ,     23 / 11/ 2011 
             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

  
                                                                                Παπαδογιάννης Αντώνιος  
                                                                                      ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 
                                                                                          ∆.∆ΕΛΤΑ 


