
  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΕΣΔΑΚ) 

  

  Ηράκλειο,  20/7/2021 

Αριθμ. Πρωτ. οικ. 1837 
  

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

 

 

 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ 

 
 ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΕΣΔΑΚ 2020ΜΠ00200004 ΤΗΣ 

ΣΑΜΠ 002, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΠΔΕ 

  
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 

 
 

181.180,89 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν.4412/2016 

 

1. Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), προκηρύσσει δημόσιο 

διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες 

τεχνικής ανάλυσης, παροχής συμβουλών για την ωρίμανση πράσινων σημείων 

δήμων μελών του ΕΣΔΑΚ» (CPV: 71310000-4), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης. 

 

2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 181.180,89 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και έχει 

αντικείμενο την υποστήριξη Συμβούλου στον ΕΣΔΑΚ προκειμένου να συνταχθούν οι 

απαραίτητες μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή των έργων Πράσινων Σημείων δήμων 

μελών του ΕΣΔΑΚ. Περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους 

κατηγοριών μελετών: 

1. 69.781,80 € για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές Μελέτες) 

2. 44.602,80 € για μελέτη κατηγορίας 8 (Στατικές Μελέτες) 

3. 22.301,40 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Η/Μ Μελέτες) 
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4. 3.597,00 € για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών) 

5. 10.071,60 € για μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) 

6. 7.194,00 € για μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες)  

και 23.632,29  € για απρόβλεπτες δαπάνες . 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  στα έγγραφα 

της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της 

πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

www.esdak.gr . 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους 

παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. 

Η διακήρυξη της υπό ανάθεσης τεχνικής υπηρεσίας έχει συνταχθεί σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

Πληροφορίες παρέχονται κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών από τη Δ/νση  

Τεχνικών Υπηρεσιών και Μεθόδων Επεξεργασίας Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων (αρμόδια 

υπάλληλος επικοινωνίας κα Καλλιόπη Μπορμπουδάκη) στο τηλ. 2810-361616/10 και στο 

email: esdak@otenet.gr. 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην 

Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 19/8/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και ως 

ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25/8/2021 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

5. (α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο 

Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:  

1. στην κατηγορία μελέτης 06, πτυχία τάξεων Α και άνω 
2. στην κατηγορία μελέτης 08, πτυχία τάξεων Α και άνω 
3. στην κατηγορία μελέτης 09, πτυχία τάξεων Α και άνω 
4. στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων Α και άνω 
5. στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Α και άνω 
6. στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Α και άνω 

 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω κριτήρια (τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία μελέτης) αυτής της 

παραγράφου τίθενται ως αποδεικτικά στοιχεία μόνο για τους υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς των οποίων τα πτυχία ήταν σε ισχύ κατά την 3η-7-2019, σύμφωνα με τις ανωτέρω 

διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 4 του Ν. 4635/2019, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 39 του ΠΔ 71/2019 & ισχύουν.  

http://www.esdak.gr/
mailto:esdak@otenet.gr
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(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα 

XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 22.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης. 

6. Η προς ανάθεση μελέτη έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του ΕΣΔΑΚ έτους 2021 στον 

ΚΑ 64-7413.057. 

7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 7 

μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του 

αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες. 

8. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 

3.623,62 € (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε από 

1.6.2021 με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021). 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε από 1.6.2021 με τις 

διατάξεις του Ν. 4782/2021), το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

10. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων και τα Τεύχη Δημοπράτησης έχουν εγκριθεί με την 

υπ’ αριθμ. 82/2021 Απόφαση της ΕΕ του ΕΣΔΑΚ. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα 

εγκριθεί επίσης από την ΕΕ του ΕΣΔΑΚ. 

11. 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 

του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της αναλυτικής διακήρυξης. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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