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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

“ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019” 
 

 

 Άξονας Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

Αρ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  193445 ,    της πράξης: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΩΝΙ»          

 
Ημερ. 14 -11-2022     .αρ  πρωτ. 2701 

 

 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  

Επίσημη Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 090326727 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E87407.00312 

Ταχ. Δ/νση: ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ Τ.Κ. 73011 Χανιά , Ελλάδα    

Κωδικός NUTS: EL434 (Χανιά) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sfakia-d@otenet.gr   

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.sfakia.gov.gr   

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στ. Μαραγκάκης  (τηλ. 2825340021 FAX: 2825340017 e-mail: sfakia-d@otenet.gr   

2. Επικοινωνία:  

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 Δήμου Σφακίων www.sfakia.gov.gr (Προκηρύξεις). 

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ α’ βαθμού 

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή 

αγορών. 

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45112711-2 Είδος Σύμβασης: Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα 

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά) 

6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ` 

7. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά) 
8.  Τίτλος έργου: Ανάπλαση οικισμού Γωνί 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.sfakia.gov.gr/
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9. Σύντομη Περιγραφή:  Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Γωνί 

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής: 

• καθαίρεση των υφιστάμενων εσωτερικών διαδρομών από άσφαλτο ώστε να διαστρωθούν με ακανόνιστη γκρι πέτρα. Τα 

προϊόντα των καθαιρέσεων θα απομακρυνθούν από τον τόπο του έργου με ευθύνη του αναδόχου και σε θέσεις που 

θα υποδειχθούν από τον Δήμο και τις αρμόδιες αρχές. 

•  καθαίρεση του υπάρχοντος σκυροδέματος στις περιοχές που είναι αναγκαίο για την βελτίωση των υψομέτρων και όπου το 

παλιό υπόστρωμα κρίνεται ακατάλληλο. Τα προϊόντα των καθαιρέσεων θα απομακρυνθούν από τον τόπο του έργου 

με ευθύνη του αναδόχου και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Δήμο και τις αρμόδιες αρχές. 

•  διαμόρφωση του εδάφους και διάστρωση άοπλου σκυροδέματος, C12/15, για την διαμόρφωση διαδρομών , επιπέδων και 

των σκαλοπατιών με κατάλληλες αναλογίες και προσαρμογές στις υφιστάμενες εισόδους κατοικιών. 

• Επίστρωση επιφανειών διαδρομών και πλατωμάτων με ακανόνιστες φυσικές πλάκες γκρι χρώματος, πάχους 3 έως 6 εκ. 

και με αρμό έως 3 εκ. 

•  Επίστρωση των ραμπόσκαλων με ορθογωνική φυσική πλάκα γκρι χρώματος . 

•  Αποκατάσταση υφιστάμενων ξερολιθιών με χρήση των υφιστάμενων ξηρών λίθων και κατασκευή νέων χαμηλών 

λιθοδομών με συνδετικό τσιμέντο , σε ενδεδειγμένα σημεία για την οριοθέτηση του δημόσιου χώρου. Οι νέες 

λιθοδομές κατασκευάζονται σε σημεία όπου λόγω υφιστάμενων υψομετρικών διαφορών δεν μπορεί να στηριχθεί 

απλή ξηρολιθοδομή. 

• Κατασκευή καθιστικών από αργολιθοδομή με γκρι λίθους με καθιστική επιφάνεια από πατητή τσιμεντοκονία  

Κατά την διαμόρφωση των μονοπατιών, στην συνημμένη μελέτη, δεν υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλίζεται σε όλα τα 

σημεία πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, λόγω της μορφολογίας του εδάφους (μεγάλες υψομετρικές διαφορές) και του 

μικρού πλάτους των δρόμων . 

10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 161.693,55 €  χωρίς ΦΠΑ (200.500 € με 24% Φ.Π.Α.) 

11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

12. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  365 μέρες (12) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης . 

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία έργου  Οικοδομικά και που είναι εγκατεστημένα : 
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 
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. 

     Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 
4412/2016   και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 
του ν 4782/2021. 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). 

       Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του 
Ν.4782/21  ισχύει και το άρθρο   22 της διακήρυξης. 
Κριτήρια επιλογής:  Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να 
διαθέτουν, την τεχνική ικανότητα  και την  οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,  όπως αυτή ορίζεται 
από το το Π.Δ. 71/19  στην κατηγορία « ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»  και στα περιγραφικά αναφερόμενα στα άρθρα 22.Γ και 
22.Δ της διακήρυξης.  

 Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ μέχρι τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου 
βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  
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στην A2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. 

14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 

15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

16. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν.4412 και του άρθρου 126 του Ν.4412/2016. 

17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:  9/12/2022  , ημέρα Παρασκευή.. και 

ώρα 11.00 πμ 

Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.   Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή 

και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 

Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των 

υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα . 

18. Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 
του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4782/2021, για διάστημα δέκα  ( 10 ) μηνών  από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   

19. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/12/2022.. ημέρα 

Παρασκευή.. και ώρα 11.00πμ 

20. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

21. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 

που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984( Α΄188). 

22. Γίνεται  δεκτή ΜΟΝΟ  η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 
23. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον 

Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 και 
κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» και με αριθ. πρωτ. 2897/29-06-2018 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2018») ΑΔΑ:ΨΟΞΑ46Ψ844-9ΩΘ  και το Δήμο Σφακίων. Έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  
630/2022 (ΑΔΑ: ΨΔΛΛΩΗ4-ΥΘ0) ΑΔΑΜ 22REQ010309944  2022-04-01 για την ανάληψη δαπάνης - 
δέσμευσης πίστωσης, η οποία  περιγράφεται ως εξής: « Πολυετής Υποχρέωση όπου  για το οικονομικό έτος 
2022 εγγράφεται το  ποσό ύψους εκατό εξήντα χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (160.400,00 €) στον ΚΑ: 
64.7322.006 και  για το οικονομικό έτος 2023, εγγράφεται το ποσό ύψους σαράντα   χιλιάδες εκατό 
ευρώ (40.100,00€) στον  ΚΑ: 64.7322.006. 

24. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο 
25. Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου  4.3 της Διακήρυξης. 

26. Άλλες πληροφορίες:  

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που 

ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ  ευρώ (3.233,00€). 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.  

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

 

   ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ 
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