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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ   

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 

 

 

 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 
 

 
 

ΜΕΤΡΟ 4 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 – ΔΡΑΣΗ 4.3.4 

 
 Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 
 
 

        Χώρα Σφακίων 27-04-2020 

Αριθμ.Πρωτ: 886 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)ΓΙΑ  

ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ 
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ «ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΣΦΕΝΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» 
ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ  

 
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ 4.3.4., 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ4.3. με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α 
 KΩΔΙΚΟΣ  ΣΑ 082/1. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ 0006179441 
Ο Κωδικός του έργου είναι 2018ΣΕ08210014 
CPV: 45233222-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης                        

NUTS:EL434 

 
   Ο Δήμος Σφακίων διακηρύττει ότι μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την Πράξη με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ «ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΣΦΕΝΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΚΑΛΩΤΗΣ» ΔΗΜΟΥ 
ΣΦΑΚΙΩΝ. 
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Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η 
09/06/2020, ημέρα .Τρίτη . και ώρα 10.00 πμ 

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 
η.12/06/2020, ημέρα Παρασκευή . και ώρα . 10.00.πμ 

 
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006179441 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ «ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΣΦΕΝΔΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΨΟΔΑΣΟΥΣ ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ 
ΣΚΑΛΩΤΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ.  
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών Οδοποιία, με προϋπολογισμό 411.272,50 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη  με αρ. 47/2017 από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, ανέρχεται στο ποσό των 412.903,23 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 512.000,01 
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) 
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 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.sfakia.gr. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) πρότυπο του Παραρτήματος Β’ για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή. 
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
κατηγορία Οδοποιία 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 
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. 
 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
 
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  
και 3 (β)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). 
 

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. 
 
Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό 
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή 
στα νομαρχιακά μητρώα στην κατηγορία Οδοποιία .Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 
 
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής 
Διακήρυξης. 
Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται 
στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  
 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η.12/06/2020, ημέρα 
Παρασκευή . και ώρα . 10.00.πμ 
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή 
αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία 
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες 
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  
 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 8.258,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δικαιούχο Δήμο Σφακίων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι .08 /01/2021., άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες  από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Προβλέπεται  η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 150 του Ν.4412/2016 και με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 16 της Αναλυτικής Διακήρυξης.  
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και από την διακήρυξη. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σφακίων. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Σφακίων, αρμόδιος 
υπάλληλος Στέλιος Μαραγκάκης (τηλ.: 28253 40021 Φαξ: 2825340017 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

 ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ   ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 
 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΦΑΚΙΩΝ 

 
 
 

ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 

 

                                                           
. 
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