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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

(ΕΣΔΑΚ) 

  

  Ηράκλειο,  30.8.2021 
Αριθμ. Πρωτ. οικ.2093 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΣΔΑΚ) προκηρύσσει ανοιχτό 

δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: 

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» 

για τη κατασκευή και λειτουργία του έργου που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Εκτιμώμενη αξία: 40.385.819,11 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), πλέον δικαιώματος προαίρεσης 

ποσού 41.312.654,40 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 
 

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης (με τα δικαιώματα προαίρεσης): 

81.698.473,51 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

Το έργο εντάσσεται στις κατηγορίες ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ, 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 

 

CPV 45222100-0 (Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων)  

CPV 45222110-3 (Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων) 

CPV 90513000-6 (Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων και 

αποβλήτων)  

CPV: 34144710-8 (Τροχοφόροι φορτωτές) 

CPV: 42415110-2 (Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα) 

CPV: 34134200-7 (Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα) 

CPV: 44613400-4 (Containers)   

 

2. Αντικείμενο του έργου: 

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην 

περιοχή «Μαύρος Σπήλιος» της Δ.Ε. Αλικαρνασσού αξιοποιώντας το σύνολο των υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων και υποδομών, με στόχο:  

α) την εκτεταμένη ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών 

β) τη μείωση του υπολείμματος που οδηγείται στο ΧΥΤΑ 

γ) την παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου πιστοποιημένων χαρακτηριστικών που μπορεί να 

αξιοποιηθεί σε ενεργοβόρες βιομηχανίες. 
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Η ΜΕΑ θα έχει ονομαστική ετήσια δυναμικότητα 59.200 t/έτος υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ.  

Η μονάδα επεξεργασίας των ΑΣΑ θα διαθέτει κατ’ ελάχιστο: 

• Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων, που θα περιλαμβάνει τάφρο υποδοχής – 

αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ,  αυτοματοποιημένη γερανογέφυρα με αρπάγη και διάταξη 

διάνοιξης σάκων απορριμμάτων. 

• Τμήμα μηχανικής επεξεργασίας των ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και το 

διαχωρισμό του κλάσματος ΑΣΑ προς την βιολογική επεξεργασία. 

• Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας όπου θα γίνεται η αερόβια βιολογική επεξεργασία (βιοξήρανση)  

και η μερική σταθεροποίηση του ρεύματος από το οποίο θα παράγεται το δευτερογενές καύσιμο. 

• Τμήμα μετεπεξεργασίας βιο-ξηραμένου υλικού όπου θα λαμβάνει χώρα ο εξευγενισμός του βιο-

ξηραμένου υλικού που εξέρχεται από τη βιολογική ξήρανση  για την αναβάθμισή του  πριν 

οδηγηθεί για θερμική ξήρανση. 

• Τμήμα τεμαχισμού και θερμικής ξήρανσης όπου θα λαμβάνει χώρα η τεμαχισμός και αφαίρεση 

υγρασίας μέσω θερμικής ξήρανσης του απορριμματογενούς καυσίμου. 

• Τμήμα πελλετοποίησης όπου μέρος του υλικού που προορίζεται για ενεργειακή αξιοποίηση θα 

επεξεργάζεται περεταίρω με επιπρόσθετο τεμαχισμό και συμπίεση με στόχο τη δημιουργία 

συσσωματωμάτων (pellet) που διευκολύνουν την αποθήκευση, τη μεταφορά και βελτιώνουν τις 

συνθήκες καύσης. 

• Τμήμα δεματοποίησης και φόρτωσης του δευτερογενούς καυσίμου ανακυκλώσιμων υλικών και 

υπολειμμάτων. 

• Υποδομές προσαρμογής της ΜΕΑ για παραγωγή δευτερογενούς υλικού, σε περίπτωση 

ενεργοποίησης της αντίστοιχης προαίρεσης, είτε με επιλογή άλλης μεθόδου για μείωση του 

υπολείμματος σύμφωνα με τους στόχους του νέου ΕΣΔΑ για το 2030. 

 

Επιπλέον στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή του νέου κυττάρου του ΧΥΤΥ στο 

ΦΟΔΕΛΕ της Π.Ε. Ηρακλείου και συγκεκριμένα των ακόλουθων: 

• Νέο κύτταρο καθαρής χωρητικότητας 326.900 m3  

• Έργα συλλογής στραγγισμάτων και βιοαέριου  

• Έργα κατασκευής νέας ΜΕΣ.  

 

Επίσης περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, την 

προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία των έργων για 6 μήνες.  

 

Στόχος της εγκατάστασης είναι η εφαρμογή τεχνικών που συνδυάζουν τη μηχανική επεξεργασία 

(διαλογή), προκειμένου να ανακτηθούν ανακυκλώσιμα υλικά υψηλής εμπορικής αξίας, με την 

αερόβια βιολογική επεξεργασία των οργανικών που διαχωρίζονται από τα αστικά απόβλητα 

προκειμένου να παραχθεί δευτερογενές καύσιμο. Στο οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ όπως και σε 

υπολείμματα της μηχανικής επεξεργασίας, εφαρμόζονται διεργασίες εξευγενισμού και μείωσης της 

υγρασίας τους με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας δευτερογενούς καυσίμου. 

 

Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται και η κανονική λειτουργία των υποδομών (ΜΕΑ και 

ΧΥΤΥ) για έξι (6) έτη.  

 

Στο πλαίσιο της περιόδου κανονικής λειτουργίας του έργου προβλέπεται Ανεξάρτητος Εξειδικευμένος 

Σύμβουλος Παρακολούθησης Υπηρεσιών Λειτουργιάς (ΑΕΣΠΥΛ) που διορίζεται από κοινού από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, με αντικείμενο την παρακολούθηση της λειτουργίας του έργου και ειδικότερα 

των αποτελεσμάτων κυρίων δεικτών απόδοσης λειτουργίας του έργου (ανάκτηση ανακυκλώσιμων, 
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εκτροπή ΒΑΑ, υπολειμματικότητα), την παρακολούθηση των τεχνικών απαιτήσεων που απορρέουν 

από την απόφασή ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και την παροχή τεχνικών συμβούλων σε 

θέματα που αφορούν στα αποτελέσματα των κυρίων δεικτών απόδοσης λειτουργίας. Οι 

αναλυτικότερες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). 

 

3. Χρηματοδότηση: 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας και 

Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Ηρακλείου» με Κωδικό 5050818 και ως εκ τούτου η θετική 

γνώμη από την ΕΥΔ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.  

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, από Ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός της Σ.Α. της πράξης είναι 2021ΣΕ27510003).  

 

Αναλυτικότερα: 

Α. Δημοπρατούμενη σύμβαση: 

1. Κατασκευή Έργου (Μέρος 1): 

€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»   

€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του ΕΣΔΑΚ. 

� Συνολικός Προϋπολογισμός Κατασκευής προ ΦΠΑ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ): 25.175.619,91 € 

πλέον ΦΠΑ ή 31.217.768,69 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Κανονική 6ετής Λειτουργία του έργου (Μέρος 2):  

€ πλέον ΦΠΑ - με χρηματοδότηση σε ποσοστό 100% από ίδιους πόρους του ΕΣΔΑΚ. 

Η κανονική λειτουργία του έργου ξεκινά μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών και της 

δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 

Β. Προαιρέσεις 

Το μέγιστο δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί εάν εφαρμοσθούν σωρευτικά οι 

προαιρέσεις των παραγράφων Β1, Β2, Β3 και Β4 της διακήρυξης. Τότε το συνολικό δικαίωμα 

προαίρεσης του έργου είναι:  

� 41.312.654,40 € πλέον ΦΠΑ - με χρηματοδότηση σε ποσοστό 100% από ίδιους πόρους του 

ΕΣΔΑΚ 

Η Προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο μέχρι το πέρας της Κανονικής Λειτουργίας του 

έργου.  

  

2. Κριτήριο Ανάθεσης: 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/16 και 

με αξιολόγηση μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016. 

 

3. Σύστημα Δημοπράτησης: 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα της Διακήρυξης. 

 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 

στο αντικείμενο των ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 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 «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις», 

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. 

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 

οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης . 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει, να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 

υπό ανάθεση υπηρεσία (πρβλ. σχετικώς Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ως 

ισχύει). Η εν λόγω απαίτηση αφορά τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την 

εκτέλεση υπηρεσιών (κανονική λειτουργία ΜΕΑ) και συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος 

ένωσης οικονομικών φορέων». 

  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 (γ)  και (ε) 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). 

 

5. Απαιτήσεις Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 

 

 

6. Απαιτήσεις Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης 

 

7. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται στο άρθρο 18 της, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» 

και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από 
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αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 

4412/2016  

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών/ τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr του του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 27/10/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11.00 π.μ. 
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8. Εγγυήσεις συμμετοχής: 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι 

(807.716,00) ευρώ . 
 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

 

 

9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστον σε ενενήντα έξι (96) μήνες 

από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες, κατά 

μέγιστον, αφορούν στην κατασκευή των έργων (ΜΕΑ και ΧΥΤΥ), την προμήθεια του εξοπλισμού και 

τη θέση τους σε λειτουργία, οι επόμενοι έξι (6) μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία των έργων και οι 

επόμενοι εβδομήντα δύο (72) μήνες στην κανονική λειτουργία των έργων.  

Ο ΕΣΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά 

στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα έως και έξι (6) έτη (δικαίωμα προαίρεσης). 

Επιπλέον ο ΕΣΔΑΚ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς προαίρεσης σε εργασίες επέκτασης των 

εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή και τον Π/Υ, όπως 

αναλύονται στα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου, με σκοπό είτε την παραγωγή δευτερογενούς 

καυσίμου ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες,  προκειμένου  με την μείωση του 

υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στην 

σταδιακή επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ για το 2030. Σε περίπτωση άσκησης του ανωτέρω 

δικαιώματος προαίρεσης, η ανωτέρω προθεσμία εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών του 

Έργου (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) παρατείνεται έως εννέα (9) μήνες.    
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10. Παραλαβή Τευχών: 

Στους ενδιαφερόμενους 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 

(https://www.esdak.gr). 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

30 Αυγούστου 2021 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΔΑΚ 

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
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