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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΔΑ: 6ΙΧΨΩΗ4-54Ζ 
ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ                   Χώρα Σφακίων 01-07-2021 
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ      Αρ. Πρωτ.: 2162 

Δ/νση: Χώρα Σφακίων, Τ.Κ. 730 11 
Τηλ.: (28253) -40021 sfakia-d@otenet.gr 

 
 
 
 
 

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «Υπηρεσία Επαναλειτουργίας – 

Συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λουτρού Σφακίων -Προμήθεια Ανταλλακτικών –

Εξοπλισμού» 

 

 
 

Ο Δήμαρχος Σφακίων 
 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά   αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Επαναλειτουργίας – Συντήρησης Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων Λουτρού Σφακίων -Προμήθεια Ανταλλακτικών –Εξοπλισμού», προϋπολογισμού 

74.400,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 

 

1. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας: 
 

Αναθέτων φορέας: Δήμος Σφακίων 
Οδός: Χώρα Σφακίων 
Ταχ.Κωδ.: 73011 
Τηλ.:      28253 40021 
E-mail: sfakia-d@otenet.gr 
Κωδικός NUTS: GR 434 

Ιστοσελίδα: www.sfakia.gov.gr  
 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα : Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση 

διαδικτύου www.sfakia.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της 

σύμβασης από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 50000000-5: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:  NUTS: GR 434 
 

 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : Η παροχή υπηρεσίας αφορά την επαναλειτουργία – 

συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Λουτρού Σφακίων, που περιλαμβάνει και 

προμήθεια ανταλλακτικών –εξοπλισμού. 

 

Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 
 
 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 
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7. Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας:  Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική διάρκεια 

της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντα φορέα μέχρι 

το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 

διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στον 

αναθέτοντα φορέα τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης. 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  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. 

 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο αναθέτων φορέας μπορεί να απαιτήσει 

από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι του  αναθέτοντα φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

9. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα  19 

Ιουλίου και ώρα 15.00μμ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Σφακίων ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε 

οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 

εγγράφως, τρείς (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς 

φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία 
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δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων (300) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς 

και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής  συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. 

 
12. Χρηματοδότηση:  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Σφακίων. Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 63.6662.011 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Φορέα. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η 

απόφαση με αρ. πρωτ.  1936/2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008748551, ΑΔΑ: 6ΨΜΝΩΗ4-ΑΝ2) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 146 

καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. . 

 
13. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα 

φορέα, 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 στον αναθέτοντα φορέα, 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 . 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Για το παραδεκτό της άσκησης της 
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προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. 

14 Δημοσιότητα 

Β Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 1 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Σύμφωνα την Κατευθυντήρια Οδηγία 19 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Συμβάσεις κάτω των ορίων των 
άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016(Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»», η προκήρυξη του διαγωνισμού 
δημοσιεύεται σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα, στη διεύθυνση 
(URL): www.sfakia.gov.gr 

Επίσης η εν λόγω προκήρυξη τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

 
 
 
 

Ο Δήμαρχος Σφακίων 
Μανούσος Χιωτάκης 

                                                           

 

http://et.diavgeia.gov.gr/



