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1. Αναθέηοσζα Αρτή: Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο Σηεξεώλ Απνβιήησλ – ΓΔΓΙΣΑ Α.Δ. 

(ΟΤΑ), Γηεύζπλζε: Γξεγνξίνπ Δ’ 50, 4νο όξνθνο, Τ.Κ. 73135, Φαληά, Διιάδα, Τειέθσλν: +30 

28210 91888, Τειενκνηνηππία: +30 28210 83400, Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: dedisa@dedisa.gr. 

2. ημείο επαθής:  

2.α. ΓΔΓΙΣΑ Α.Δ. (ΟΤΑ),  Γξεγνξίνπ Δ’ 50, 4νο όξνθνο, Τ.Κ. EL 73135, Φαληά, Κξήηε, Διιάδα, 

Τειέθσλν: +30 28210 91888, Τειενκνηνηππία: +30 28210 83400, Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

dedisa@dedisa.gr.  

2.β. δηαδηθηπαθόο ηόπνο http://www.dedisa.gr.  

Πιεξνθνξίεο: Φιεκεηάθε Μαξία, Υπνδηεπζύληξηα Μεηαθνξάο Δπηθηλδύλσλ Υιηθώλ & ζεκάησλ 

Φεκηθνύ Μεραληθνύ, Γηεύζπλζεο Τερληθήο Υπεξεζίαο, Τειέθσλν: +30 28210 91888, εζσηεξηθό 

108, e-mail: flemetaki@dedisa.gr.  

Δθόζνλ ε ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό κεηαζηεγαζζεί πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνύ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, 

ππνρξενύηαη λα δειώζεη άκεζα ηα λέα ζηνηρεία ζηελ ηζηνζειίδα www.dedisa.gr, ζην δηαδηθηπαθό 

ηόπν et.diavgeia.gov.gr, ζε όζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηα ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ επί απνδείμεη, ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ή ζηνλ αλάδνρν αληίζηνηρα θαη δελ πξνθύπηνπλ από ην γεγνλόο 

απηό νπνηεζδήπνηε αθπξόηεηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, ηεο αλάζεζεο ή 

ηεο εθηέιεζεο ηεο/ησλ ππόςε ζύκβαζεο/εσλ. 

3. Δίδος Αναθέηοσζας Αρτής: Αλώλπκε Δηαηξεία (ΟΤΑ) κε θύξηα δξαζηεξηόηεηα ζρεηηθή κε ην 

Πεξηβάιινλ. 

4. Σρόπος ζύναυης ηης ζύμβαζης: Αλνηθηόο δεκόζηνο δηεζλήο δηαγσληζκόο.  

5. ύμβαζη διεπόμενη από ηη ζσμθφνία περί δημοζίφν ζσμβάζεφν (GPA): Όρη. 

6. Σίηλος ηης ζύμβαζης: «Προμήθεια Τγρών Κασζίμφν». 

7. Δύρος Δκηιμώμενοσ Προϋπολογιζμού: 678,000.00 – 682,000.00 Δσρώ, τφρίς ηο Φ.Π.Α. 23%, 

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο. 

http://www.ekt.gr/ekt-tenders/library-journals
http://www.dedisa.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/


ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε.  (ΟΤΑ) 
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8. Σόπος παράδοζης: α) ην Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθύθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο 

(Δ.Μ.Α.Κ.) Φαλίσλ, πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Κνξαθηά» ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αθξσηεξίνπ ηνπ 

Γήκνπ Φαλίσλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ πνπ επξίζθνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Δ.Μ.Α.Κ. θαη β) νη εγθαηαζηάζεηο ή πξαθηνξεία ή πξαηήξηα ηνπ/ησλ πξνκεζεπηή/ώλ, γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ νρεκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

9. Ανηικείμενο ηης προμήθειας: Η πξνκήζεηα αθνξά ηα παξαθάησ είδε: 

i. Βελδίλε ακόιπβδε 95 νθηαλίσλ 10 ppm: 20,000.00 l θσδηθόο CPV 09132100. 

ii. Πεηξέιαην θίλεζεο: 500,000.00 l  θσδηθόο CPV 09134100, 09134220. 

Οη αλσηέξσ αλαθεξόκελεο πνζόηεηεο ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ είλαη ελδεηθηηθέο. Η ΓΔΓΙΣΑ Α.Δ. 

(ΟΤΑ) δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαλαιώζεη όιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο πνζόηεηεο ησλ ππό 

πξνκήζεηα εηδώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο/ησλ ζύκβαζεο/εσλ. 

10. Γικαιώμαηα προαίρεζης: Ναη. Η ΓΔΓΙΣΑ Α.Δ. (ΟΤΑ) κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

ηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμήζεη θαηά 50% ην ρξεκαηηθό πνζό ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα ηα δύν 

είδε πγξώλ θαπζίκσλ, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο πξνκήζεηαο ρσξίο θακηά αληίξξεζε θαη απαίηεζε ηνπ 

/ησλ πξνκεζεπηή/σλ {δικαίωμα προαίρεζης}. Η άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο, εθόζνλ 

ππάξμεη, ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ενηός ηοσ τρόνοσ σλοποίηζης ηης προμήθειας, δει., κέζα ζηνπο 

δώδεθα κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο/ησλ ζύκβαζεο/εσλ. 

11. σμβάζεις αναηιθέμενες καη' αποκλειζηικόηηηα: Όρη. 

12. Κάθε σπουήθιος μπορεί να ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκό κε κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά γηα ην 

ζύλνιν ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ή γηα έλα εθ ησλ δύν από ηα δεηνύκελα είδε.  

13. Δναλλακηικές προζθορές: Γελ γίλνληαη δεθηέο. 

14. Υρονική Γιάρκεια: Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη δώδεθα (12) κήλεο, άξρεηαη δε λα 

ππνινγίδεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

15. Υρημαηοδόηηζη: Η ρξεκαηνδόηεζε πξνέξρεηαη από ηδίνπο πόξνπο ηεο ΓΔΓΙΣΑ Α.Δ. (ΟΤΑ) θαηά 

100%. 

16. Κριηήριο ανάθεζης ηης ζύμβαζης: απνθιεηζηηθά ε ρακειόηεξε ηηκή. 

Υανιά, 03/02/2012 

 

Η  ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..  ΓΔΓΙΑ  Α.Δ.  (ΟΣΑ) 

 

 

 

ΘΔΟΥΑΡΟΤΛΑ ΜΤΛΩΝΑΚΗ 


