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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
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Ηράκλειο,  18/11/2020 

  Αρ. πρωτ.:2492 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

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

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

Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) 
Ταχ. Διευθυνση: Αρχιεπισκόπου  Μακαρίου 22  
 Πόλη: Ηράκλειο 
Κωδικός NUTS: EL431 
 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Λασιθιωτάκης  Μιχάλης 
Τηλέφωνο: +30 2810 361614 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: michlasi@gmail.com  
Φαξ: +30 2810 361620 
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:  
          Οργανισμός δημοσίου δικαίου  
 
I.5)     Κύρια δραστηριότητα: 
          Περιβάλλον 
 
Τμήμα II: Αντικείμενο 
II.1)    Εύρος της σύμβασης 
II.1.1) Τίτλος:  
           ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 
 
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV  
         45222100 Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 
II.1.3) Είδος σύμβασης:  
         Έργα 
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή: 
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται: 

• Κατασκευή Μονάδας Υποδοχής και Μηχανικής Επεξεργασίας 

• Κατασκευή Μονάδας βιολογικής επεξεργασίας 

• Κατασκευή Μονάδας ωρίμανσης – εξευγενισμού του στερεού υπολείμματος της βιολογικής 

επεξεργασίας 

• Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 

• Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και αναβάθμισης Μονάδας Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων 

• Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων.  

• Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας  

• Κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής  

• Κατασκευή έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης των εγκαταστάσεων 

• Προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία.  

• Δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων  διάρκειας 6 μηνών. 

Κανονική  λειτουργία των εγκαταστάσεων διάρκειας 5 ετών Κατά την λειτουργία ο ανάδοχος θα αμείβεται 
σε €/τόνο εισερχομένου στην εγκατάσταση αποβλήτου 
 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:  
          Αξία χωρίς ΦΠΑ 21.141.418,66 EUR 
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: 
             Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 
II.2) Περιγραφή 
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV  
          90513000 Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και αποβλήτων 
II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι 
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

         Η εδαφική περιφέρεια του οικισμού Ρούσα Εκκλησιά και ειδικότερα στη θέση «Παναγιά» του Δήμου 
Σητείας της Π.Ε Λασιθίου.  

 
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

          Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται: 

• Κατασκευή Μονάδας Υποδοχής και Μηχανικής Επεξεργασίας 

• Κατασκευή Μονάδας βιολογικής επεξεργασίας 

• Κατασκευή Μονάδας ωρίμανσης – εξευγενισμού του στερεού υπολείμματος της βιολογικής 

επεξεργασίας 

• Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 

• Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και αναβάθμισης Μονάδας Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων 

• Κατασκευή έργων διαχείρισης ομβρίων.  

• Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας  

• Κατασκευή απαραίτητων έργων υποδομής  

• Κατασκευή έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης των εγκαταστάσεων 

• Προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία.  

• Δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων  διάρκειας 6 μηνών. 

Κανονική  λειτουργία των εγκαταστάσεων διάρκειας 5 ετών Κατά την λειτουργία ο ανάδοχος θα αμείβεται σε €/τόνο 
εισερχομένου στην εγκατάσταση αποβλήτου 



 
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: € 21.141.418,66 
 
II.2.7) Διάρκεια σύμβασης: 
            Διάρκεια σε μήνες: ογδόντα τέσσερις (84) 
          Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση:ναι 
           
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) έτη (δικαίωμα προαίρεσης), Σε αυτή την περίπτωση ο 
Προϋπολογισμός της προαίρεσης λειτουργίας του έργου για πέντε (5) έτη ανέρχεται σε 5.140.035,00 
πλέον 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:  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5009865 , Υ/Ε 1 

 
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 
III.1)     Προϋποθέσεις συμμετοχής 

 
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.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 
           Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι 
 
IV.2)   Διοικητικές πληροφορίες 
IV.2.2)  Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 
           Ημερομηνία: 11/01/2021 
           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 

Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι 11/02/2022 
 

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 
            Ημερομηνία: 18/01/2021 
            Τοπική ώρα: 11:00 
 
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 
         Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 
 
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 
Χώρα :ΕΛΛΑΔΑ 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr  
 

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης 
 Επίσημη επωνυμία: ΕΣΔΑΚ 
             Ταχ. Διεύθυνση: ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 
             Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
             Ταχ. Κωδικός: 71202 
             Χώρα :ΕΛΛΑΔΑ 
             Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: esdak@otenet.gr 
             Τηλέφωνο: +30 2819361614 
             Φαξ: +30 2810361620 
             Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.esdak.gr 
 
 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 
 Επίσημη επωνυμία: ΕΣΔΑΚ 
             Ταχ. Διεύθυνση: ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 22 
             Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
             Ταχ. Κωδικός: 71202 
             Χώρα :ΕΛΛΑΔΑ 
             Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: esdak@otenet.gr 
             Τηλέφωνο: +30 2819361614 
             Φαξ: +30 2810361620 
             Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.esdak.gr 
 
VI.5) Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης: 
         17/11/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ 

 
 
 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

http://www.aepp-procurement.gr/
mailto:esdak@otenet.gr
http://www.esdak.gr/
mailto:esdak@otenet.gr
http://www.esdak.gr/

