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1. Αναθέτουσα Αρχή: Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ) 

2. Τρόπος σύναψης της σύμβασης: Διαπραγμάτευση κατόπιν άγονου Ανοικτού δημόσιου διεθνή 

διαγωνισμού, σύμφωνα με την περίπτωση 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, με κριτήριο 

ανάθεσης της σύμβασης: αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα κριτήρια που 

αναφέρονται αναλυτικά στην Προκήρυξη. 

3. Τίτλος της σύμβασης: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων». 

4. Αντικείμενο της προμήθειας: Προμήθεια Υγρών Καυσίμων. Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά τα 

παρακάτω είδη: 

i. Τμήμα Α: Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων 10 ppm: 20,000.00 l. 

ii. Τμήμα Β: Πετρέλαιο κίνησης: 500,000.00 l  . 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές. Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ) δεν είναι υποχρεωμένη να καταναλώσει όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες ποσότητες των υπό 

προμήθεια ειδών κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

5. Προϋπολογισμός: 680,000.00 € Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 156,400.00 Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. Ο προϋπολογισμός χωρίζεται σε τμήματα:  

Τμήμα Α:  29,500.00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. 23%, ο οποίος είναι 6,785.00 Ευρώ  

Τμήμα Β: 650,500.00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. 23%, ο οποίος είναι 149,615.00 Ευρώ 

6. Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι. Η  ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)  με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει έως ποσοστό 50% επί του αρχικού προϋπολογισμού το 

χρηματικό ποσό της προμήθειας και για τα δύο είδη υγρών καυσίμων, με τους ίδιους όρους 

προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα προαίρεσης}. Η 

άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον υπάρξει, τοποθετείται χρονικά εντός του χρόνου 
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υλοποίησης της προμήθειας, δηλ., μέσα στους δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, 

εφόσον υπάρξουν) ανέρχεται έως το ποσό των 1,020,000.00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. 

7. Λήξη προθεσμίας διαδικασίας διαπραγμάτευσης και κατάθεσης των προσφορών: 

14/09/2012, ημέρα Παρασκευή, μέχρι την ώρα Ελλάδος 11.00 π.μ.  

8. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των Φακέλων Προσφορών: 14/09/2012, ώρα 

Ελλάδος 11.00 π.μ., στα Γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ). 

9. Διεύθυνση κατάθεσης των προσφορών: Γραφεία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, 

4ος όροφος, Τ.Κ. 73135, Χανιά. Εφόσον η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μεταστεγασθεί 

πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της 

σύμβασης, υποχρεούται να δηλώσει άμεσα τα νέα στοιχεία στην ιστοσελίδα www.dedisa.gr, στο 

διαδικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr, σε όσους έχουν παραλάβει τα τεύχη του διαγωνισμού επί 

αποδείξει, στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και δεν προκύπτουν 

από το γεγονός αυτό οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της διενέργειας του διαγωνισμού, 

της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της/των υπόψη σύμβασης/εων. 

10. Απαιτούμενες Εγγυήσεις:   

ι) Εγγύηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν απαιτείται, 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ): 92/26.07.2012. 

ιι) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν απαιτείται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Απόφαση 

Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ): 92/26.07.2012. 

11. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 16 της Προκήρυξης. Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που 

περιγράφονται στο άρθρο 17 της Προκήρυξης. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι που διαθέτουν/συνεργάζονται με 

κατάλληλες εγκαταστάσεις (πρακτορεία ή πρατήρια ή αντιπροσώπους) εντός των ορίων του Δήμου 

Χανίων και σε ακτίνα  20  χλμ,. είτε από το κέντρο του Δήμου Χανίων, είτε/και από το Ε.Μ.Α.Κ. 

Χανίων, προκειμένου να γίνεται γρήγορα και άμεσα ο ανεφοδιασμός των οχημάτων και 

μηχανημάτων της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ). 

Επαγγελματικά προσόντα 

Κάθε ένας που μετέχει στον διαγωνισμό μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης προμηθευτών, οφείλει να 

διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα: 

1. Πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αντίστοιχο Επιμελητήριο της Ελλάδας ή σε αντίστοιχο φορέα 

της χώρας εγκατάστασης του, για εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων. 

2. Πρέπει να κατέχει ανάλογη Άδεια Εμπορίας ή Λιανικής Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, 

σύμφωνα με την κείμενη εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

3. Πρέπει να κατέχει ανάλογη Άδεια διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια 

Υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

http://www.dedisa.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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12. Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών: α) το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και 

Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) Χανίων, που βρίσκεται στη θέση «Κορακιά» της Δημοτικής Ενότητας 

Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων, για τις ανάγκες των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου που 

ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Α.Κ. και β) οι εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή πρατήρια 

του/των προμηθευτή/ών, για τις ανάγκες των οχημάτων της Αναθέτουσας Αρχής. 

13. Χρονική Διάρκεια: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες, άρχεται δε να 

υπολογίζεται με την υπογραφή της σύμβασης Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 

παραταθεί κατά έξι (6) μήνες με αύξηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης και για τα δύο είδη 

υγρών καυσίμων κατά 50% ήτοι με αύξηση συνολικά και για τα δύο είδη υγρών καυσίμων κατά 

340,000.00 Ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. και ανάλογη αύξηση των ποσοτήτων προς προμήθεια, μετά 

από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων μερών. 

14. Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με μία και μοναδική προσφορά για ένα 

ή και για τα δύο εκ των δύο από τα ζητούμενα υπό προμήθεια είδη.  

15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

16. Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση προέρχεται από ιδίους πόρους της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κατά 

100%.  

 Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται τμηματικά 

σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 15 της Προκήρυξης.   

Τον Ανάδοχο βαρύνουν και περιλαμβάνονται στην Οικονομική του (τους) Προσφορά, οι φόροι, 

τέλη, χαρτόσημα, εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη νόμιμη επιβάρυνση, όπως ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, για παράδοση των προς 

προμήθεια ειδών «ελεύθερων» στον τόπο, με τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται στην 

Προκήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).  

17. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής. 

18. Χρονικό διάστημα ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

19. Προκαταρκτική Προκήρυξη παρούσας διαδικασίας: Δεν απαιτείται σύμφωνα με την 

περίπτωση 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007. 

20. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης παρούσας διαδικασίας στην Ε.Ε.Ε.Ε.: Δεν 

απαιτείται σύμφωνα με την περίπτωση 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007. 

21. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης παρούσας διαδικασίας στο Τ.Δ.Δ.Σ.: Δεν απαιτείται 

σύμφωνα με την περίπτωση 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007.  

22. Σημείο επαφής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα Τεύχη του Διαγωνισμού:  

2.α.  από τα Γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ),  Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Τ.Κ. EL 73135, Χανιά, 

Κρήτη, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 28210 91888, Τηλεομοιοτυπία: +30 28210 83400, Ηλεκτρονική 

διεύθυνση: dedisa@dedisa.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00, κατόπιν γραπτής 

αιτήσεως, έως και την 12/09/2012. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 

τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ,  εκτός αν αναλάβουν την 
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αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.    

2.β. από το διαδικτυακό τόπο http://www.dedisa.gr στην οποία έχουν αναρτηθεί, με αποστολή της 

αιτήσεως παραλαβής στο ως άνω αναφερόμενο τηλεομοιότυπο. Για την παραλαβή των Τευχών 

από το διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή, οι ενδιαφερόμενοι δεν καταβάλλουν καμία δαπάνη.  

Πληροφορίες: Καραμπατσάκης Ηρακλής, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, Τηλέφωνο: +30 28210 

91888, εσωτερικό 106, e-mail: karabatsakis@dedisa.gr. 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.  &  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ  ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε.  (ΟΤΑ) 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
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