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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. 

(Ο.Τ.Α.) 

Χανιά, 18/10/2021 

Αρ. πρωτ. …….. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2021 

 

Αναθέτουσα Αρχή 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) 

 

Τίτλος  

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

(NUTS EL434, Κωδικοί CPV 18141000-9, 35814000-3, 35113410-6 και 18424300-0) 

 

Συνοπτική περιγραφή  

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα προβεί στην 

προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας που αφορούν στους δικαιούχους εργαζομένους της  

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α. Ε. (Ο.Τ.Α.). 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 80.340,00 € χωρίς ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 99270,60 € - ΦΠΑ: 18.930,60 €). 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε ομάδες που υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς ΦΠΑ 
και δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Οι υποβαλλόμενες προσφορές υποβάλλονται 
για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών μίας ή και των δύο ομάδων.  
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
Ν.4412/2016. 
 

Χρηματοδότηση 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.).  
 
Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 
κυρώσει την ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας, δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ 
της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
Καταλληλότητα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, δηλώνοντας την 

στο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.).  

 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής. 
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Διάρκεια της σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.  
 
Δικαίωμα προαίρεσης 
Δεν εφαρμόζεται το δικαίωμα προαίρεσης.  
 
Τόπος υλοποίησης 
Ο τόπος παράδοσης των ζητούμενων ειδών είναι οι εγκαταστάσεις του Εργοστασίου Μηχανικής 
Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην ΄Κορακιά’ της Δ.Ε. Ακρωτηρίου (για τις εργασίες 
διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων), οι εγκαταστάσεις της Επιχείρησης στο ΒΙΟΠΑ της 
Δ.Ε. Σούδας και τα Γραφεία της Αρχής, επί της οδού Γρηγορίου Ε’ αρ.50, Χανιά. 
 

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση, στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
στην διεύθυνση www.dedisa.gr της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών - Διενέργεια διαγωνισμού 
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  www.promitheus.gov.gr  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, είναι η Δευτέρα 8/11/2021, ώρα 
14.00 μ.μ. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, είναι η Πέμπτη 
11/11/2021, ώρα 10.00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών, είναι η ελληνική. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η 

κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 

που ανέρχεται στο ποσό των: 

Χιλίων πεντακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.567,80 €) για την Ομάδα 1 και  

Τριάντα εννέα ευρώ (39,00 €) για την Ομάδα 2  ή  

Χιλίων εξακοσίων έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.606,80 €) και για τις δύο ομάδες, που πρέπει 

να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

υποβαλλόμενης προσφοράς.  

 

Πληροφορίες 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων, μπορούν να 

υποβάλλονται, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.  

Η ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό 

Αύξοντα αριθμό 140211 ΟΜΑΔΑ 1 και 140212 ΟΜΑΔΑ 2.. 

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης επέχει θέση μόνο ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την 

Διακήρυξη του διαγωνισμού που περιλαμβάνει όλες τις αναλυτικές πληροφορίες. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΨΛΦΟΡ26-Ξ1Μ



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Στυλιανουδάκη Ελευθερία
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