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Χανιά 03-03-2021 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.Ε.6461-018 c.p.v. 90514000-3  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ)  

ευρώ 

Συνολική 

Δαπάνη (Χωρίς 

ΦΠΑ) 

ευρώ 

1 Διάθεση σε αδειοδοτημένο χώρο 

προϊόντων εκσκαφής 

ΤΟΝΟΙ 6.400 3,02 19.328,00 

2 Φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφής 

ΤΟΝΟΙ 6.400 3,20 20.480,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24% 

39.808,00 

9.553,92 

49.361,92 

Η δαπάνη για την Υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 39.808,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για 
διάστημα (12) δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης 
μέχρι (3) τρεις μήνες και αύξηση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης 20% 
ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ χωρίς καμιά απαίτηση από τον προμηθευτή, και θα χρηματοδοτηθεί 
από ιδίους πόρους. Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) 
ανέρχεται σε 7.961,60€ πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα:  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α.Ε.6461-018 c.p.v. 90514000-3 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ)  

ευρώ 

Συνολική 

Δαπάνη (Χωρίς 

ΦΠΑ) 

ευρώ 

1 Διάθεση σε αδειοδοτημένο χώρο 

προϊόντων εκσκαφής 

ΤΟΝΟΙ 1.280 3,02 3.865,60 

2 Φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφής 

ΤΟΝΟΙ 1.280 3,20 4.096,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24% 

7.961,60 

1.910,78 

9.872,38 



Για το ανεκτέλεστο τμήμα της Σύμβασης όσο και για το δικαίωμα προαίρεσης που δύναται να  ασκηθεί στο 2022, 
θα προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του 2022. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους  κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)  ως 
πίνακες Προϋπολογισμού. 
Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο του Προϋπολογισμού  που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για δώδεκα (12) μήνες. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή 
της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί 
στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

  
Κωνσταντίνος Στεργιάννης Παουλίνου Άρτεμις 
Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΧ Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών                          
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