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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100788-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κως: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
2022/S 040-100788

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7
Πόλη: ΚΩΣ
Κωδικός NUTS: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος / Kalymnos, Karpathos, 
Kasos, Kos, Rodos
Ταχ. κωδικός: 85300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΡΟΥΓΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.drouga@kos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2242360486
Φαξ:  +30 2242021341
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.kos.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
ebs.eprocurement.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Αριθμός αναφοράς: 145315

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37535200 Εξοπλισμός παιδικής χαράς

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, δαπέδων ασφαλείας σε οκτώ (8) 
παιδικές χαρές του Δήμου Κω, προκειμένου να πιστοποιηθούν σε εφαρμογή της υπ’αρ.18239/05-05-14 
Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης περιλαμβάνονται και οι δαπάνες του συνόλου των 
απαραίτητων εργασιών για την πλήρη εγκατάσταση των δαπέδων και των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και 
όλες οι απαιτούμενες εργασίες που προβλέπονται ώστε μετά από την αποπεράτωση αυτών, οι χώροι που 
φιλοξενούν τις παιδικές χαρές να κρίνονται ασφαλείς και να τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και οι τεχνικές προδιαγραφές 
περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 35/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι ομάδες : Α. Εξοπλισμός παιχνιδιού, Β. Δάπεδα, Γ. Φωτιστικά, Δ. 
Αστικός Εξοπλισμός, Ε. Περιφράξεις, ΣΤ. Πιστοποιήσεις

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 268 515.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928200 Περιφράξεις
34928400 Αστικός εξοπλισμός
34991000 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων
43325000 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς
44112200 Επενδύσεις δαπέδων
79132000 Υπηρεσίες πιστοποίησης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL421 Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος / Kalymnos, Karpathos, 
Kasos, Kos, Rodos
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, θα είναι 
στην τοποθεσία του έργου και θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, δαπέδων ασφαλείας σε οκτώ (8) 
παιδικές χαρές του Δήμου Κω, προκειμένου να πιστοποιηθούν σε εφαρμογή της υπ’αρ.18239/05-05-14 
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Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνοπτικά η προμήθεια, αφορά οκτώ περιπτώσεις παιδικών χαρών 
του Δήμου Κω όπως επιγραμματικά παρουσιάζονται παρακάτω:
1. Παιδική χαρά που βρίσκεται στην πόλη της Κω, στην περιοχή Πασσανικολάκη του Δήμου Κω. Ο χώρος 
παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 390,00 m2 και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης της Κω.
2. Παιδική χαρά που βρίσκεται επί της οδού Θεοφράστου στην πόλη της Κω.Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια 
περίπου 490,00 m2. και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της πόλης της Κω.
3. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Πυλί, του Δήμου Κω. Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 
140,00 m2. και βρίσκεται στην ανατολική είσοδο του οικισμού.
4. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Μαστιχάρι, του Δήμου Κω. Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια 
περίπου 1.350,00 m2 και βρίσκεται στο νότιο τμήμα του οικισμού.
5. Παιδική χαρά που βρίσκεται στην περιοχή Αγίων Αποστόλων του οικισμού Αντιμάχεια του Δήμου Κω.
Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 540,00 m2 και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του οικισμού.
6. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Αντιμάχειας, του Δήμου Κω. Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια 
περίπου 280,00 m2 και βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικισμού.
7. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Καρδάμαινας του Δήμου Κω. Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια 
περίπου 410,00 m2 και βρίσκεται στο μέσο του οικισμού, στον 3ο παράλληλο δρόμο από την παραλία, δίπλα 
στον Αρχαιολογικό χώρο.
8. Παιδική χαρά που βρίσκεται στον οικισμό Αμανιού του Δήμου Κω. Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια 
περίπου 236,00 m2 και βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του οικισμού, πίσω από το σχολείο.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 268 515.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 8
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/16.
Για την χρονική παράταση της εν λόγω διαδικασίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού .

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού & εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον 
ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παρ. 2 & 11 αρ. 4β ή 
& παρ. 1 αρ. 12 ή & παρ. 1 αρ. 16 του ν.2939/2001. Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/04/2022
Τοπική ώρα: 23:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
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IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 11 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/04/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Δήμος Κω - Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: ηλεκτρονική αποσφράγιση
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7
Πόλη: ΚΩΣ
Ταχ. κωδικός: 85300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.drouga@kos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2242360486
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.kos.gov.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΔΗΜΟΣ ΚΩ )
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7
Πόλη: ΚΩΣ
Ταχ. κωδικός: 85300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.drouga@kos.gr 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.kos.gov.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
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προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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 στην αναθέτουσα αρχή, 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 ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του 
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από 
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από 
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7
Πόλη: ΚΩΣ
Ταχ. κωδικός: 85300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: n.drouga@kos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2242360486
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.kos.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/02/2022
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