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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΕΣΔΑΚ) 

  

  Ηράκλειο,  09/11/2022 

Αριθμ. Πρωτ. οικ.2534 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) προκηρύσσει ανοιχτό 

δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Εκτιμώμενη αξία: 18.000.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 
 

 

Νομική βάση: 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη επωνυμία: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης 

Ταχ. διεύθυνση: Αρχ.Μακαρίου 22, 3ος όροφος, Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ 

Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio 

Ταχ. κωδικός: 71202 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: esdak@otenet.gr  

Τηλέφωνο: +30 2810361612 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: https://esdak.gr/  

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 στην προαναφερθείσα διεύθυνση. 

I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Οργανισμός δημοσίου δικαίου 

I.5)Κύρια δραστηριότητα 

Περιβάλλον 
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Τμήμα II: Αντικείμενο 

 

II.1)Εύρος της σύμβασης 

II.1.1)Τίτλος:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 

42990000 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 

II.1.3) Είδος σύμβασης 

Αγαθά 

II.1.4)Σύντομη περιγραφή: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξήντα (60) Πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών, για την 

κάλυψη των αναγκών διαλογής στην πηγή των αποβλήτων που παράγονται σε Δήμους των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης 

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 000 000.00 EUR 

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι 

 

II.2 ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

34928480 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 

44613700 Απορριμματοφόροι κάδοι 

44613800 Κάδοι αποβλήτων 

50800000 Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio 

Κωδικός NUTS: EL432 Λασίθι / Lasithi 

Κωδικός NUTS: EL433 Ρέθυμνο / Rethymni 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ , 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξήντα (60) Πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών, για την 

κάλυψη των αναγκών διαλογής στην πηγή των αποβλήτων που παράγονται σε Δήμους των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης 

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: 18 000 000.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 7 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι 

Περιγραφή παρατάσεων: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 
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II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

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

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: ναι 

Ταυτότητα του έργου: Αφορά στην Πράξη «Χωριστή συλλογή λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών 

αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περ.Ενοτήτων Ρεθύμνου, Λασιθίου&Ηρακλείου 

της Περιφέρειας Κρήτης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και έχει λάβει κωδικό MIS 5185082. Η σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την ΕΕ(Άξ.Προτερ.14 – Ταμείο ΣΥΝΟΧΗΣ) ΜΕ ποσοστο 85%.  

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους με 

ποσοστό 15%. Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.  

 

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: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή 

βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που 

είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 

χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

 III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης  

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα 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: 

09/12/2022 IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών 

ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους  
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IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 

Ελληνικά  

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών Ημερομηνία: 14/12/2022 Τοπική ώρα: 13:00  

 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες  

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

 Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι  

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:  

VI.4) Διαδικασίες προσφυγή 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής  

Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Πόλη: Πειραιάς Ταχ. 

κωδικός: 18233 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ  

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  

Τηλέφωνο: +30 2132141216 Φαξ: +30 2132141229  

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr  

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 

Α. 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 σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με 

προδικαστική προσφυγή, κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

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 σε 

αυτόν 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση 

παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης.  

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 

την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 

όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 

όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. Κατά τα λοιπά όπως ορίζεται 

από τη σχετική νομοθεσία. 

 VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 

Επίσημη επωνυμία: ΕΣΔΑΚ  

Ταχ. διεύθυνση: Αρχ.Μακαριου 22 Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Ταχ. κωδικός: 71202 Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: esdak@otenet.gr 

 Τηλέφωνο: +30 2810361612 
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 Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://esdak.gr/ 

 VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Εφημερίδα της ΕΕ:4/11/2022 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

9/11/2022 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 
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