
                                  
         ΑΔΑ:      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ                                                        

                                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της αρ. 9/2021  συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Σφακίων. 

                                                                  Αριθμός απόφασης  58/2021. 

ΘΕΜΑ: «Προσφυγή στην ανοιχτή διαδικασία μέσω 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής, του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021». 
2.1) Στην Έγκριση της μελέτης και τευχών που τη 
συνοδεύουν  
2. .2 )Στην  Έγκριση Προσφυγής στην ανοιχτή 
διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής, του έργου με 
τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΚΑΛΩΤΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.4782/2021» 
2.3) Στην  Έγκριση  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ανοιχτής 
διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής, του έργου με 
τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΚΑΛΩΤΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με 
το Ν.4782/2021»  προϋπολογισμού 140.000,01 € 
συμπεριλ ΦΠΑ 24%. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα 
"Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική 
Δαπάνη και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 
(Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0010967645) Ο κωδικός ΣΑΕ του έργου 
είναι 2017ΣΕ08210000 Το έργο ανήκει στην κατηγορία 
CPV:45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες) »  
 

Στην Χώρα Σφακίων στο Δημαρχείο σήμερα την 7ην του μήνα Μαίου  του έτους 2021  
ημέρα  Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σφακίων ύστερα από την αρ.πρωτ. 1448 /07-05-2021 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του 
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους ( άρθρο 77 του Ν. 4555/2018) και την 
από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου    ( ΦΕΚ 55Α /11-3-2020 ) άρθρο 10 
''κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της 
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19΄΄ και την αριθμ. Πρωτ. 
18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περιέχοντας τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης: 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Χώρα Σφακίων 07/05/2021  

Αριθμ.Πρωτ:1450           
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ΘΕΜΑ: «Προσφυγή στην ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, του έργου με 
τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021». 
2.1) Στην Έγκριση της μελέτης και τευχών που τη συνοδεύουν.  
2. .2 )Στην  Έγκριση Προσφυγής στην ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, 
του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021» 
2.3) Στην  Έγκριση  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, 
του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021»  
προϋπολογισμού 140.000,01 € συμπεριλ ΦΠΑ 24%. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα 
"Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 
από Εθνική Δαπάνη και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 (Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0010967645) Ο 
κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. Το έργο ανήκει στην κατηγορία 
CPV:45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες)». 
Μετά τα παραπάνω ο  πρόεδρος αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας ήτοι την 
συμμετοχή όλων των μελών της επιτροπής και δεδομένου ότι συμμετείχαν στην δια 
περιφοράς συνεδρίαση κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης: 
1) Χιωτάκης Μανούσος Δήμαρχος ως Πρόεδρος 
2) Νικολουδάκης Εμμανουήλ, Μέλος 
3) Σφηνιά Αφροδίτη Μέλος  
4) Σταματάκης Παύλος Μέλος 
5) Χιωτάκης Ανδρέας  Μέλος 
6) Μπολιώτης Ιωάννης, Μέλος 
7) Ζερβός Ιωάννης, Μέλος 
Απόντα αν και νόμιμα κληθέντα οι παρακάτω: 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Μπολιώτης Γεώργιος για την 
τήρηση των πρακτικών . 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Εισηγούμενος στο θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

 

Ο Δήμος Σφακίων έχει εντάξει στο «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.)» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020»  με 

συγχρηματοδότηση  από το  Ε.Γ.Τ.Α.Α. την πράξη: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΣΚΑΛΩΤΗΣ» για την οποία έλαβε την με ΑΠ 1975/7-5-2021 απόφαση προέγκρισης 

από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και με 

βάσει τα αναρτημένα και ελεγμένα τεύχη δημοπράτησης και το σύνολο των διακηρύξεων θα 

πρέπει να διεξάγει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τον διαγωνισμό με Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 31 ΜΑΙΟΥ 2021. 

Ως εκ τούτου πρέπει να προβεί στα παρακάτω: 

1) Στην Έγκριση της μελέτης και τευχών που τη συνοδεύουν προϋπολογισμού 140.000,01€   
2 )Στην  Έγκριση Προσφυγής στην ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, 
του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021» 
3) Στην  Έγκριση  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, 

του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021»  

προϋπολογισμού 140.000,01 € συμπεριλ ΦΠΑ 24%. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα 

"Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 

από Εθνική Δαπάνη και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 (Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0010967645) Ο 

κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. Το έργο ανήκει στην κατηγορία 

CPV:45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες)».  

 

 
Στην συνέχεια κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
 

 

Αριθμός Αποφάσεως 58/2021 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και ύστερα από διαλογική συζήτηση. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α     : 
 
1) Την Έγκριση της μελέτης και τευχών που τη συνοδεύουν προϋπολογισμού 140.000,01 €   
2 )Την  Έγκριση Προσφυγής στην ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, 
του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021» 
3) Την  Έγκριση  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, 

του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021»  

προϋπολογισμού 140.000,01 € συμπεριλ ΦΠΑ 24%. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα 

"Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 

από Εθνική Δαπάνη και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 (Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0010967645) Ο 

κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. Το έργο ανήκει στην κατηγορία 

CPV:45000000-7 (Κατασκευαστικές εργασίες)».  

 
             Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΣΦΗΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 
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