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ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΔΕΔΙΣΑ A.E. 
(OTA) 

Αριθμ. Διακήρυξης: 06/2016 

Αύξων αριθμός συστήματος: 25209 

 

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 εργασιών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», κωδικοί CPV: 90513000-

6, 90511100-3. Ο προϋπολογισμός είναι 2.353.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., η καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι 25/07/2016 και ώρα 14:00 μ.μ., η 

ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι 01/08/2016 και ώρα 

10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι σαράντα επτά χιλιάδες εξήντα ευρώ (47.060,00 €). Υπάρχουν 

ειδικές προδιαγραφές. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι: 

1. Οι εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 

(Ε.Μ.Α.Κ.) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Χανίων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στη θέση 

«Κορακιά» στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτήριου του Δήμου Χανίων όσον αφορά τις εργασίες, 

α) για την υποστήριξη των εργασιών της επίβλεψης και παρακολούθησης λειτουργίας, καθώς 

και τη ςσυντήρησης των εγκαταστάσεων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και 

Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.)και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Χανίων 

(Χ.Υ.Τ.Υ.) Χανίων, που βρίσκεται στη θέση «Κορακιά» στη Δημοτική Ενότητα Ακρωτήριου 

του Δήμου Χανίων, με το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, 

β) για την υποστήριξη των εργασιών διακίνησης, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης 

διαφόρων υλικών, καθώ ςκαι των εργασιών τελικής διάθεσης υπολειμμάτων στους χώρους 

του Ε.Μ.Α.Κ. και του Χ.Υ.Τ.Υ., με το κατάλληλο προσωπικό, ήτοι οδηγούς και χειριστές 

μηχανημάτων έργου, 

γ) για την υποστήριξη των εργασιών χειροδιαλογής των αστικών στερεών αποβλήτων 

(σύμμεικτων και ανακυκλωσίμων υλικών από το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή) στις 

θέσεις εργασίας που προβλέπονται για το σκοπό αυτό, στους θαλάμους χειροδιαλογής του 

Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και των εργασιών συλλογής μικροαπορριμμάτων από τους εξωτερικούς 

χώρους του Ε.Μ.Α.Κ. και του Χ.Υ.Τ.Υ., με εργατικό προσωπικό. 

2. Όλη η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων όσον αφορά τις εργασίες για την υποστήριξη των 

εργασιών συλλογής στερεών αποβλήτων (σύμμεικτων απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων 

υλικών και ογκωδών αντικειμένων) στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με 

οδηγούς και εργατικό προσωπικό. 

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει να υπολογίζεται 

από την επόμενη της υπογραφής της Σύμβασης. Ο ανωτέρω χρόνος μπορεί να μειωθεί ή να 

αυξηθεί κατά τέσσερεις (4) μήνες, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, αν ζητηθεί 

από τον ανάδοχο απασχόληση περισσότερου ή λιγότερου προσωπικού από τον 

προβλεπόμενο αριθμό, έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού. 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) 
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μηνών, αναθέτοντάς του με τους ίδιους όρους την εκτέλεση των υπηρεσιών που 

περιγράφονται στην Διακήρυξη (δικαίωμα προαίρεσης). Το δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον 

ασκηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν μπορεί να υπερβεί το 50% του αρχικού 

προϋπολογισμού, ήτοι 1.176.500,00 € 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 3.529.500,00 

€ 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 14/06/2016. 

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, 16/06/2016 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΥΚΑΚΗ 
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