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Η ΔΕΔΙΣΑ A.E. (OTA) διενεργεί δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κατά την ανοικτή 
διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη 
οικονομική προσφορά, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 
«Υπηρεσίες εκμίσθωσης εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών (με χειριστή) για το Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Χανίων και εργασίες διαχείρισης ιλύος», κωδικοί CPV: 
CPV: 90531000 - FC03, 90513900. Ο προϋπολογισμός είναι 269.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., 
η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι 06/09/2016 και ώρα 
14:00 μ.μ., η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι 
13/09/2016 και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. 
Η εγγύηση συμμετοχής είναι πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ (5.390,00 €). 
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι οι 
εγκαταστάσεις του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στη θέση «Κορακιά» της 
Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων. Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα 
είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει να υπολογίζεται από την επόμενη της υπογραφής της 
Σύμβασης. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί κατά τέσσερεις (4) μήνες, χωρίς 
αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, αν ζητηθεί από τον ανάδοχο απασχόληση 
περισσότερων ή λιγότερων ωρών των μηχανημάτων αντίστοιχα, έως την πραγματοποίηση 
του προβλεπόμενου αριθμού ωρών απασχόλησης των μηχανημάτων για δωδεκάμηνη 
περίοδο. Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), διατηρεί το δικαίωμα μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της, να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο 
για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, αναθέτοντάς του με τους ίδιους όρους την εκτέλεση 
των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη (δικαίωμα προαίρεσης). Το 
δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον ασκηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν μπορεί να υπερβεί το 
50% του αρχικού προϋπολογισμού, ήτοι 134.750,00 € χωρίς ΦΠΑ. Η άσκηση του 
δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον αποφασισθεί, θα γίνει πριν τη λήξη της σύμβασης, δηλαδή 
πριν την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της, με έγγραφη δήλωσή 
της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρξουν), ανέρχεται έως το 
ποσό των 404.250,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. 
Το χρονικό διάστημα ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές 
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές. Η χρηματοδότηση της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει αποκλειστικά και μόνο 
από ίδιους πόρους της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. Η 
αποζημίωση (πληρωμή) του αναδόχου θα καταβάλλεται μηνιαία, με βάση τις εγκεκριμένες 
μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις. Η Προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 27/07/2016. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την Προκήρυξη δίδονται στο τηλ.: +30 
2821091888, fax: +30 2821083400, αρμόδιος υπάλληλος κος Ηρακλής Καραμπατσάκης στο 
τμήμα Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, διεύθυνση Γρηγορίου Ε' 50, Τ.Κ. 73135, Χανιά, 
Ελλάδα. 
 

Χανιά, 01/08/2016 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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