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Η ΔΕΔΙΣΑ  A.E. (OTA) διενεργεί  δημόσιο διαγωνισμό,  κατά την ανοικτή διαδικασία και  με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης προμήθειας (αγοράς) για το έργο:  «Εκσυγχρονισμός και επέκταση συστήματος 
διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Νομού Χανίων - Υποέργο 5: Προμήθεια τεμαχιστή  
ογκωδών απορριμμάτων και μηχανήματος τροφοδοσίας του». Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται 
σε δύο Τμήματα (Α και Β).  Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι  570.000 € χωρίς Φ.Π.Α., ο 
προϋπολογισμός του Τμήματος Α είναι  330.000 € χωρίς  Φ.Π.Α.,  ο  προϋπολογισμός του 
Τμήματος Β είναι 240.000 χωρίς Φ.Π.Α.. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 
είναι  14/10/2014  και  ώρα  11:00  π.μ.,  η  ημερομηνία  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού  είναι 
14/10/2014 και ώρα 11:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 6.600 € για το Τμήμα Α και 4.800 € για το Τμήμα Β. Υπάρχουν 
ειδικές προδιαγραφές.  Ο χρόνος παράδοσης θα είναι κατά μέγιστο εκατόν πενήντα (150) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης των υπό 
προμήθεια εξοπλισμών είναι το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 
Χανίων, που βρίσκεται στη θέση «Κορακιά» της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου 
Χανίων. Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Μπορούν να 
υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και 
Νήσων  Αιγαίου  2007-2013»  και  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η πληρωμή της αξίας των εξοπλισμών στον ανάδοχο ή 
στους αναδόχους θα πραγματοποιηθεί  με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την υπογραφή του σχετικού οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Η Προκήρυξη εστάλη 
στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 01/09/2014.
Περαιτέρω  πληροφορίες  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.
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