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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΗ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές  

ΑΠ 1451 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
“ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020” 

 ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και 
υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 

σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι,  προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κλπ.)» 
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»  με συγχρηματοδότηση  

από το  Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
της πράξης: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» 

Ο Δικαιούχος Δήμος Σφακίων  διακηρύττει ότι την 31η του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 
11.00 (24/5/2021 η λήξη παράδοσης των προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), θα διεξαχθεί με Ανοιχτή διαδικασία μέσω 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και όπως αυτός 
ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.sfakia.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής 
Διακήρυξης, για το έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ». 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010967645 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ». 
Το έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 
 - κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 112.903,23 (με δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΚΑΛΩΤΗΣ», με βάση τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων που στάλθηκε με  ΑΠ 37570/9-8-2018 στο 
Δήμο Σφακίων  , ανέρχεται στο ποσό των 112.903,23 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 140.000,01 ΕΥΡΩ (με 
Φ.Π.Α.). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.sfakia.gr) 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με  το 
Ν.4782/2021. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), υπό το πρίσμα της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής  του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.sfakia.gr/
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