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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Προκήρυξη σύμβασης (Έργου) 
(Οδηγία 2014/24/ΕΕ) 

 
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 
I.1)     Επωνυμία και διευθύνσεις 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  

Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου 22  
 Ηράκλειο 
 71202 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Λασιθιωτάκης  Μιχάλης 
Τηλέφωνο: +30 2810 361614 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: michlasi@gmail.com  
Φαξ: +30 2810 361620 
Κωδικός NUTS: EL431 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση: https://esdak.gr  

I.2)     Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες 
I.3)     Επικοινωνία 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση:  http://www.promitheus.gov.gr/ 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: η προαναφερθείσα διεύθυνση 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη προαναφερθείσα 
διεύθυνση 
 

I.4)     Είδος της αναθέτουσας αρχής:  
          Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης  
 
I.5)     Κύρια δραστηριότητα: 
          Περιβάλλον 
 
Τμήμα II: Αντικείμενο 
II.1)    Εύρος της σύμβασης 
II.1.1) Τίτλος:  
           ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 
 
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV  
90510000 
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II.1.3) Είδος σύμβασης:  
         Έργα 
II.1.4) Σύντομη περιγραφή: 

Το έργο περιλαμβάνει μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων είναι συνολικής δυναμικότητας 35.600 
τόνων Αστικών Σύμμεικτων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανά έτος. Περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές και 
την προμήθεια κινητού εξοπλισμού. Επιπροσθέτως, επειδή είναι αναγκαία η προώθηση συστημάτων για 
την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων, με χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μαζικά 
σημεία εστίασης ή και νοικοκυριά (οργανικά κουζίνας) καθώς και άλλων οργανικών αποβλήτων (πράσινα 
κ.λ.π), εντός του ως άνω γηπέδου θα κατασκευασθεί και μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου 
Οργανικού Κλάσματος δυναμικότητας 7.400 τόνων ετησίως.  
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες μονάδες; 
Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχομένων ΑΣΑ 
Μονάδα υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχομένων προδιαλεγμένων οργανικών. 
Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το 
διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς βιολογική επεξεργασία και ε 
 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:  
          Αξία χωρίς ΦΠΑ 47.350.757,86 EUR 
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: 
             Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 
II.2) Περιγραφή 
II.2.1) Τίτλος: 
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV  
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL433 
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

         Το έργο θα κατασκευασθεί στη θέση «Κουλέ Μασχάλια» εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρίου.        
Η θέση του έργου είναι αυτή όπου βρίσκεται ήδη εγκαταστημένος ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ Αμαρίου 
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 
          Δαπάνη εργασιών  € 20.593.881.07 
          Γενικά έξοδα & Όφελος εργολάβου (18%):  € 3.706.898,59 
          Απρόβλεπτα (9%): € 2.187.070,17 
          Αναθεώρηση : € 128.308,03 
          Πενταετής λειτουργία: € 10.367.300,00 
II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης:  
          Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης 
II.2.6) Εκτιμώμενη αξία:  
          Αξία χωρίς ΦΠΑ: € 36.983.457,86 
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης: 
            Διάρκεια σε μήνες: ογδόντα τέσσερις (84) 
          Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι 
          Περιγραφή παρατάσεων:  
          Παράταση προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές:  
             Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές:  όχι  
II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης:  
            Δικαιώματα προαίρεσης: ναι 
 Περιγραφή του δικαιώματος προαίρεσης 

Ο ΕΣΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη 
λειτουργία για επί πλέον χρονικό διάστημα (5) ετών (δικαίωμα προαίρεσης), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ.6 του άρθρου 32, του Ν 4412/2016 
Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 10.367.300,00 (προ ΦΠΑ) 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 
47.350.757,86 € (προ ΦΠΑ) 

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους 
II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρ. Ένωσης:  
ναι 
Ταυτότητα του έργου:  
MIS 5001144 Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020 
 

 



 
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 
III.1)     Προϋποθέσεις συμμετοχής 
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για 
           την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
           Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 
           Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 

εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i  που δραστηριοποιούνται στο 
αντικείμενο του Καθαρισμού και Επεξεργασίας νερού & υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, των 
Βιομηχανικών Ενεργειακών, των  Ηλεκτρομηχανολογικών, των Υδραυλικών , της Οδοποιίας, των 
Οικοδομικώνii και που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  στην κατηγορία/-ιες έργου του 
άρθρου 21 της παρούσαςiii. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του 
ν. 4412/2016. 
 
 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
          Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 

  
III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 
           Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης  
III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις 
 
III.2.Όροι που αφορούν την σύμβαση 
III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
          Σύμφωνα με την Διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016  
III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 

Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο   
οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης. 

 
Τμήμα IV: Διαδικασία 
IV.1)   Περιγραφή 
IV.1.1) Είδος διαδικασίας 
           Ανοικτή διαδικασία 
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 
IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια 

της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου 
IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό 
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 
           Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι 
 
IV.2)   Διοικητικές πληροφορίες 
IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία 



IV.2.2)  Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 
           Ημερομηνία: 10/01/2019 
           Τοπική ώρα: 23:59 
IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής 

στους επιλεγέντες υποψηφίους 
IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 
            Ελληνικά 
IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

Διάρκεια σε μήνες: Δεκατρείς (13) (από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών) 

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 
            Ημερομηνία: 16/01/2019 
            Τοπική ώρα: 11:00 
 
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 
         Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 
VI.2)  Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας 
VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  
Λ. Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πειραιάς 
ΑΘΗΝΑ 
85100 
?????? 
Τηλέφωνο: +30 2132141216 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  
Φαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr  
 

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 
 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
             Ηράκλειο 
 
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 
           Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά τουiv.  
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψηςv. 
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος 
προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 
Κ.Υ.Α.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
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περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:  
α. Κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017.  
β. Ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017  
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγήςvi. 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίουvii. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων 
έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
 

 
VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 
 ΕΣΔΑΚ 
             ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 
             ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
             71202 
             Τηλέφωνο:  +30 2810361610 

              Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: esdak@otenet.gr 
                  Φαξ:  +30 2810361620 

               Διεύθυνση στο διαδίκτυο :www.esdak.gr 
 
VI.5) Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης: 
         21/11/2018 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ 
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