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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 

Ταχ. Δ/νση:    Γρηγορίου Ε’ 50 

Τ.Κ. – Πόλη:   73133, Χανιά 

Πληροφορίες: Ηρακλής Καραμπατσάκης 

Τηλέφωνο:     28210 91888 (εσωτ. 106) 

email:             karabatsakis@dedisa.gr 

Fax:               28210 83400 

Ιστότοπος:     www.dedisa.gr 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. 

(ΟΤΑ) 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ:  Προμήθεια χημικών 

 

CPV: 24313123-9  

Θειικό αργίλιο 

24958200-6 

Κατιονικός πολυηλεκτρολύτης 

24954000-6 

Κοκκώδης ενεργός άνθρακας 

24311521-5 

Διάλυμα καυστικής σόδας 

24311411-1 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου 

24311411-1 

Διάλυμα θειικού οξέως 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

59.247,00 €  

μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από 

πιστώσεις που έχουν 

εγγραφεί με τίτλο:  

«Προμήθεια χημικών ΜΕΣ»  

στον προϋπολογισμό της 

αναθέτουσας αρχής για το 

έτος 2021, στον κωδικό 

6412002224 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
01/2021 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 618/08-03-2021 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) 
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Η ΔΕΔΙΣΑ A.E. (OTA) διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια χημικών». 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αγορά χημικών για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας 

Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και 

Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ) και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Χανίων. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

Τμήμα α/α Χημικό προϊόν CPV1 
Ποσότητα 

(Kg) 

Τιμή 

μονάδας 

(€) 

Σύνολο 

χωρίς 

ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 

(24%) 

Σύνολο 

με ΦΠΑ 

(€) 

Στερεής μορφής 

1 1 Θειικό αργίλιο 24313123-9 100.000 0,30 30.000,00 7.200,00 37.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 30.000,00 7.200,00 37.200,00 

2 1 
Κατιονικός 

πολυηλεκτρολύτης 
24958200-6 4.300 3,10 13.330,00 3.199,20 16.529,20 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 13.330,00 3.199,20 16.529,20 

3 1 
Κοκκώδης ενεργός 

άνθρακας 
24954000-6 700 2,80 1.960,00 470,40 2.430,40 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 1.960,00 470,40 2.430,40 

Υγρής μορφής 

4 

 

1 
Διάλυμα καυστικής 

σόδας 
24311521-5 

10.500,00 0,30 3.150,00 756,00 3.906,00 

2 
Υπεροξείδιο του 

υδρογόνου 
24315300-8 

15.400,00 0,58 8.932,00 2.143,68 11.075,68 

3 
Διάλυμα θειικού 

οξέως 
24311411-1 

7.500,00 0,25 1.875,00 450,00 2.325,00 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Ϋ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 13.957,00 3.349,68 17.306,68 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 59.247,00 14.219,28 73.466,28 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα (είδη) της προμήθειας. Η 

προσφορά θα αφορά το σύνολο του κάθε τμήματος (είδους).  

                                                
1
  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 
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Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 

τέσσερα (4). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.466,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 59.247,00, ΦΠΑ: € 14.219,28). 

Τρόπος υποβολής προσφορών: 

I. Εφόσον οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομείο, courier, 

με φυσική παρουσία, δια εκπροσώπου κτλ) στο γραφείο πρωτοκόλλου της Αρχής. Η Αρχή δεν φέρει 

καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην άφιξη των φακέλων. 

Οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Αρχή κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται υπηρεσιακά στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της καταληκτικής προθεσμίας. 

ΙΙ. Οι προσφορές που κατατίθενται κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

υποβάλλονται, ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, ήτοι στην επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισμού στα γραφεία της Αρχής και από ώρα 11:00 έως ώρα 11:30 κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι φάκελοι αποστέλλονται προς πρωτοκόλληση από την 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα με βάση τα ανωτέρω, επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αρχής (Γρηγορίου Ε’ 50, Χανιά, 4ος όροφος) την 

23
η
/03/2021 ημέρα Τρίτη, και ώρα 11.30 πμ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης δεν απαιτείται εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα, ύστερα 

από παραγγελία στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης και Χώρο 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Χανίων, που βρίσκεται στη θέση «Κορακιά» της Δημοτικής 

Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, η έναρξη του οποίου 

ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και η ολοκλήρωση αυτού ορίζεται η αντίστοιχη 

ημερομηνία του έτους 2022 ή η ημερομηνία εξάντλησης των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών 

της παρούσας σύμβασης αν αυτή λάβει χώρα νωρίτερα. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό της αναθέτουσας 

αρχής για το 2021 με κωδικό 6412002224 (Προμήθεια χημικών ΜΕΣ). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με το 100% της συμβατικής αξίας της εκάστοτε 

τμηματικής παράδοσης που θα ζητείται από τον φορέα ανάθεσης. 

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών είναι ο: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL 

Ηρακλής 

Καραμπατσάκης 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 50, 

ΧΑΝΙΑ 
2821091888 2821083400 karabatsakis@dedisa.gr 

 

Η παρούσα Διακήρυξη θα καταχωρηθεί και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL): http://www.dedisa.gr/category/diakurikseis-diagwnismwn/. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 
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