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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152565-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κως: Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
2022/S 058-152565

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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:
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΓΕΡΑΝΟ
Αριθμός αναφοράς: 157745

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων (με τον οδηγό και το 
προσωπικό αποκομιδής), χωρητικότητας 16m3 έκαστο και οπίσθιας φόρτωσης με σύστημα συμπίεσης πρέσας, 
απορριμματοφόρων οχημάτων (με τον οδηγό και το προσωπικό αποκομιδής) χωρητικότητας 16m3 έκαστο και 
οπίσθιας φόρτωσης με σύστημα συμπίεσης πρέσας και ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων με κρύο νερό, 
οχημάτων (με τον χειριστή ή τον οδηγό) με ανατρεπόμενη καρότσα που φέρουν γερανό με αρπάγη για ανάθεση 
εργασιών αποκομιδής αστικών αποβλήτων και εργασιών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων & κηπευτικών 
αποβλήτων του ενιαίου Δήμου Κω, καθότι δεν επαρκούν τα μέσα που έχει στη διάθεση του.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 674 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Α - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΩ
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων

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:
Οι εργασίες των απορριμματοφόρων οχημάτων και οι διαδρομές θα εκτελεστούν στις Δημ. Ενότητες Δικαίου, 
Ηρακλειδών και Κω και αφορούν εργασίες αποκομιδής αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο ανάδοχος της ΟΜΑΔΑΣ Α με το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στη διακήρυξη, θα αναλάβει το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων σε συγκεκριμένες διαδρομές των τριών 
Δ.Ε. του Δήμου Κω, ως περιγράφεται ακολούθως, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της 
υπηρεσίας καθαριότητας στις συγκεκριμένες ενότητες:
• Αποκομιδή των αστικών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Α. ν. Κω των 
διαδρομών που αφορούν τουριστικά καταλύματα (Ξενοδοχεία), επιχειρήσεις και κατοικίες όπως αναφέρονται στο 
επισυναπτόμενο παράρτημα, για χρονικό διάστημα από 01/06/2022 έως 31/10/2022 (περιλαμβανομένων των 
καθημερινών, αργιών και νυχτερινών δρομολογίων) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι εργασίες που θα γίνονται συνοψίζονται ως εξής:
• Αποκομιδή αστικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις και 
κατοικίες,
• Μεταφορά των αστικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. νήσου Κω.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αρμόδιου τμήματος του Δήμου 
Κω, ήτοι του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, και σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
δρομολογίων που θα συντάσσεται από το Δήμο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το πρόγραμμα που 
του κοινοποιείται και τις πιθανές τροποποιήσεις του.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 599 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
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.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Β - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45510000 Ενοικίαση γερανών με χειριστή
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
70340000 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης

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:
Οι εργασίες των οχημάτων με ανατρεπόμενη καρότσα που φέρουν γερανό με αρπάγη θα εκτελεστούν στη Δ.Ε. 
Δικαίου. Εργασίες, περισυλλογής & απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων & αποβλήτων κηπευτικών εργασιών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο ανάδοχος της ΟΜΑΔΑΣ Β με το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στη διακήρυξη, θα αναλάβουν το έργο αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων & κηπευτικών αποβλήτων της 
Δημοτικής Ενότητας Δικαίου ως περιγράφεται ακολούθως, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία 
της υπηρεσίας καθαριότητας στις συγκεκριμένες ενότητες:
• Αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων & κηπευτικών αποβλήτων της Δ.Ε. Δικαίου Δήμου Κω (ΟΜΑΔΑ Β) και 
μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Κω 
και οι απαιτούμενες ώρες εργασίας των γερανοφόρων οχημάτων, θα κατανεμηθούν χρονικά, σε διάστημα 12 
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μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι να εξαντληθούν, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν, οι οποίες και θα διαμορφώνουν το πρόγραμμα των εργασιών.
Οι εργασίες που θα γίνονται συνοψίζονται ως εξής:
• Περισυλλογή και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων κηπευτικών εργασιών στην Δ.Ε. 
Δικαίου Δήμου Κω
• Μεταφορά των ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων κηπευτικών εργασιών στο Χ.Υ.Τ.Α. νήσου Κω ή σε άλλη 
τοποθεσία που θα υποδεικνύεται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Κω.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες των αρμοδίων τμημάτων του Δήμου Κω, 
ήτοι του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, και σύμφωνα με το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα δρομολογίων που θα συντάσσεται από το Δήμο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
τηρεί το πρόγραμμα που του κοινοποιείται και τις πιθανές τροποποιήσεις του.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 37 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΜΑΔΑ Β - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45510000 Ενοικίαση γερανών με χειριστή
90511000 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
70340000 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης

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:
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Οι εργασίες των οχημάτων με ανατρεπόμενη καρότσα που φέρουν γερανό με αρπάγη θα εκτελεστούν στη Δ.Ε. 
Δικαίου. Εργασίες, περισυλλογής & απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων & αποβλήτων κηπευτικών εργασιών

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο ανάδοχος της ΟΜΑΔΑΣ Β με το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στη διακήρυξη, θα αναλάβουν το έργο αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων & κηπευτικών αποβλήτων της 
Δημοτικής Ενότητας Δικαίου ως περιγράφεται ακολούθως, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία 
της υπηρεσίας καθαριότητας στις συγκεκριμένες ενότητες:
• Αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων & κηπευτικών αποβλήτων της Δ.Ε. Δικαίου Δήμου Κω (ΟΜΑΔΑ Β) και 
μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Κω 
και οι απαιτούμενες ώρες εργασίας των γερανοφόρων οχημάτων, θα κατανεμηθούν χρονικά, σε διάστημα 12 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι να εξαντληθούν, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν, οι οποίες και θα διαμορφώνουν το πρόγραμμα των εργασιών.
Οι εργασίες που θα γίνονται συνοψίζονται ως εξής:
• Περισυλλογή και απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων κηπευτικών εργασιών στην Δ.Ε. 
Δικαίου Δήμου Κω
• Μεταφορά των ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων κηπευτικών εργασιών στο Χ.Υ.Τ.Α. νήσου Κω ή σε άλλη 
τοποθεσία που θα υποδεικνύεται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Κω.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες των αρμοδίων τμημάτων του Δήμου Κω, 
ήτοι του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, και σύμφωνα με το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα δρομολογίων που θα συντάσσεται από το Δήμο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
τηρεί το πρόγραμμα που του κοινοποιείται και τις πιθανές τροποποιήσεις του.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
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.

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
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 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. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να 
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του 
εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με 
την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
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 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

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 του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 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.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι : α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, 
παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 
οποιαδήποτε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων.

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

23/03/2022 S58
https://ted.europa.eu/TED

6 / 9





EE/S S58
23/03/2022
152565-2022-EL

7 / 9

Ημερομηνία: 21/04/2022
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

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: 28/04/2022
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:
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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 
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:
18/03/2022
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